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Muudatusettepanek 47
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liidu õigusaktide üldeesmärk 
nimetatud valdkondades on aidata tagada 
inimeste, loomade ja taimede tervise kõrge 
tase kogu toiduahelas, tarbijate kõrgel 
tasemel kaitse ja teavitatus ning keskkonna 
kõrgel tasemel kaitse, edendades samas 
konkurentsivõimet ja töökohtade loomist.

(2) Liidu õigusaktide üldeesmärk 
nimetatud valdkondades on aidata tagada 
inimeste, loomade ja taimede tervise ja 
heaolu kõrge tase kogu toiduahelas, 
tarbijate kõrgel tasemel kaitse ja teavitatus 
ning keskkonna kõrgel tasemel kaitse, 
edendades samas konkurentsivõimet ja 
töökohtade loomist.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selle üldeesmärgi täitmiseks on vaja 
piisavaid rahalisi vahendeid. Seega peaks 
liit rahaliselt toetama meetmeid, mida 
viiakse ellu nimetatud üldeesmärgi 
täitmisega seotud valdkondades. Selleks et 
vahendeid saaks tõhusalt kasutada, on vaja 
sätestada ka konkreetsed eesmärgid ja 
nende täitmise hindamiseks vajalikud 
näitajad.

(3) Selle üldeesmärgi täitmiseks on vaja 
piisavaid rahalisi vahendeid. Seega peaks 
liit rahaliselt toetama meetmeid, mida 
viiakse ellu nimetatud üldeesmärgi 
täitmisega seotud valdkondades. Selleks et 
vahendeid saaks tõhusalt kasutada, on vaja 
sätestada ka konkreetsed eesmärgid ja 
nende täitmise hindamiseks vajalikud 
näitajad. See raha ei tohiks suurendada
kogu ELi eelarve mahtu, vaid selle 
allikaks oleksid liidu eelarve praegused 
eraldised.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selle üldeesmärgi täitmiseks on vaja 
piisavaid rahalisi vahendeid. Seega peaks 
liit rahaliselt toetama meetmeid, mida 
viiakse ellu nimetatud üldeesmärgi 
täitmisega seotud valdkondades. Selleks et 
vahendeid saaks tõhusalt kasutada, on vaja 
sätestada ka konkreetsed eesmärgid ja 
nende täitmise hindamiseks vajalikud 
näitajad.

(3) Selle üldeesmärgi täitmiseks on vaja 
piisavaid rahalisi vahendeid. Seega peaks 
liit rahaliselt toetama meetmeid, mida 
viiakse ellu nimetatud üldeesmärgi 
täitmisega seotud valdkondades. Selleks et 
vahendeid saaks tõhusalt kasutada, on vaja 
sätestada ka konkreetsed eesmärgid ja 
nende täitmise hindamiseks vajalikud 
näitajad. Kõik rahalised vahendid peaksid 
tulema mitmeaastases finantsraamistikus 
sätestatud eelarveridadelt. 

Or. en

Muudatusettepanek 50
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lisaks soovitab komisjon dokumendis 
mitmeaastase finantsraamistiku 
kindlaksmääramise kohta aastateks 2014–
2020 luua kriisiolukordadele 
reageerimiseks kriisiabisüsteem. Seega 
tuleks erandlike asjaolude korral, nagu 
looma- ja taimetervisega seotud 
kriisiolukorrad, ja kui eelarve 3. rubriigi 
assigneeringud ei ole piisavad, kuid 
erakorralised meetmed on vajalikud, üle 
kanda vahendid põllumajandussektori 
kriisiabireservist vastavalt Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
[kuupäev] sõlmitud, eelarvealast koostööd 
ning usaldusväärset finantsjuhtimist 
käsitlevale institutsioonidevahelisele 

välja jäetud
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kokkuleppele10.
__________________
10 ELT C, lk.. 

Or. es

Selgitus

Kriisireservi praeguseid nappe vahendeid reguleeritakse ÜPP reformi horisontaalses 
määruses ja need on ettenähtud tootmiskriisi ja turujaotuse jaoks. Horisontaalmäärus ei näe 
ette kulusid, mis kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 51
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lisaks soovitab komisjon dokumendis 
mitmeaastase finantsraamistiku 
kindlaksmääramise kohta aastateks 2014–
2020 luua kriisiolukordadele 
reageerimiseks kriisiabisüsteem. Seega 
tuleks erandlike asjaolude korral, nagu 
looma- ja taimetervisega seotud 
kriisiolukorrad, ja kui eelarve 3. rubriigi 
assigneeringud ei ole piisavad, kuid 
erakorralised meetmed on vajalikud, üle 
kanda vahendid põllumajandussektori 
kriisiabireservist vastavalt Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
[kuupäev] sõlmitud, eelarvealast koostööd 
ning usaldusväärset finantsjuhtimist 
käsitlevale institutsioonidevahelisele 
kokkuleppele10.

välja jäetud

__________________
10 ELT C lk..

Or. es
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Selgitus

Kui toiduga kindlustatuse tegevuskava rahalisi vahendeid on vaja heakskiidetud summadest 
rohkem, siis tuleb selleks rakendada üldiseid eelarve paindlikkuse mehhanisme, olles 
kõigepealt uurinud võimalusi assigneeringute ümberpaigutamiseks rubriigis 3, kuhu on 
kirjendatud toiduga kindlustatuse ja tervishoiu kulud. Kriisireserv ei ole ettenähtud 
epideemiatest tingitud kulude katmiseks tervishoius.

Muudatusettepanek 52
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Komisjoni muudatusettepanekus 
arvestatakse võimalusega hüvitada 
kontrollimise käigus hävitatud taimede ja 
taimsete saaduste väärtust, sätestades selle 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses taimekahjustajate vastaste 
kaitsemeetmete kohta (COM(2013) 267).

Or. en

Selgitus

Kindlasti tuleb kehtestada hävitatud taimede väärtuse hüvitamise kord, analoogselt 
teavitamisnõude kehtestamisega.

Muudatusettepanek 53
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda rakendusvolitused, 
et kehtestada ja muuta liidu toetuse jaoks 
kõlblike loomataudide ja zoonooside 
loetelusid ja kehtestada tööprogramme. 

(28) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda rakendusvolitused, 
et kehtestada tööprogrammid ja võtta 
vastu erakorraliste meetmete rakendamist 
käsitlevad otsused. Neid volitusi tuleks 
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Kui komisjon muudab erakorraliste 
meetmete toetuste jaoks kõlblike 
loomataudide loetelu, peaks ta arvesse 
võtma loomataude, millest tuleb teatada 
kooskõlas nõukogu 21. detsembri 1982. 
aasta direktiiviga 82/894/EMÜ 
ühendusesisese loomahaigustest teatamise 
kohta15. Neid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes16.

kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes16.

__________________ __________________
15 ELT L 378, 31.12.1982, lk. 58. 16 ELT L 55, 28.2.2011, lk. 13.
16 ELT L 55, 28.2.2011, lk. 13.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Loomatervise valdkonnas 
rahastamiskõlblike loomataudide ja 
zoonooside esialgsed loetelud tuleks vastu 
võtta nõuandemenetlusega tingimusel, et 
need loetelud sisaldavad ilma igasuguste 
muudatusteta ainult loomataude ja 
zoonoose, mis on juba nõukogu 25. mai 
2009. aasta otsuse 2009/470/EÜ 
(kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas) 
kohaselt kõnealuse rahastamise jaoks 
heaks kiidetud. Liidu õigusakte tuleks 
kogemusi arvesse võttes hallata ja 
rakendada nii, et need annaksid 
kavandatud tulemusi17.

välja jäetud

__________________
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17 ELT L 155, 18.6.2009, lk. 30.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) üldeesmärk, s.o aidata tagada inimeste, 
loomade ja taimede tervise kõrge tase kogu 
toiduahelas ja asjaomastes valdkondades 
ning tarbijate ja keskkonna kõrgel tasemel 
kaitse, võimaldades samas liidu toidu- ja 
söödatööstusel tegutseda 
konkurentsivõimet ja töökohtade loomist 
soodustavates tingimustes;

a) üldeesmärk, s.o aidata tagada inimeste, 
loomade ja taimede tervise ja heaolu kõrge 
tase kogu toiduahelas ja asjaomastes 
valdkondades, ennetades ja likvideerides 
haigused ja kahjurid, tagades sellega 
tarbijate ja keskkonna kõrgel tasemel 
kaitse, võimaldades samas liidu toidu- ja 
söödatööstusel tegutseda toiduainete 
ohutust, konkurentsivõimet ja töökohtade 
loomist soodustavates tingimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) üldeesmärk, s.o aidata tagada inimeste, 
loomade ja taimede tervise kõrge tase kogu 
toiduahelas ja asjaomastes valdkondades 
ning tarbijate ja keskkonna kõrgel tasemel 
kaitse, võimaldades samas liidu toidu- ja 
söödatööstusel tegutseda 
konkurentsivõimet ja töökohtade loomist 
soodustavates tingimustes;

a) üldeesmärk, s.o aidata tagada inimeste, 
loomade ja taimede tervise kõrge tase kogu 
toiduahelas ja asjaomastes valdkondades 
ning tarbijate, loomade ja keskkonna 
kõrgel tasemel kaitse, võimaldades samas 
liidu toidu- ja söödatööstusel tegutseda 
konkurentsivõimet ja töökohtade loomist 
soodustavates tingimustes;

Or. sv
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Muudatusettepanek 57
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) üldeesmärk, s.o aidata tagada inimeste, 
loomade ja taimede tervise kõrge tase kogu 
toiduahelas ja asjaomastes valdkondades 
ning tarbijate ja keskkonna kõrgel tasemel 
kaitse, võimaldades samas liidu toidu- ja 
söödatööstusel tegutseda 
konkurentsivõimet ja töökohtade loomist 
soodustavates tingimustes;

a) üldeesmärk, s.o aidata haiguste ja 
kahjurite ennetamise ja nende vastu 
võitlemise kaudu tagada inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge tase kogu 
toiduahelas ja asjaomastes valdkondades 
ning tarbijate ja keskkonna kõrgel tasemel
kaitse, võimaldades samas liidu toidu- ja 
söödatööstusel tegutseda 
konkurentsivõimet ja töökohtade loomist 
soodustavates tingimustes;

Or. it

Muudatusettepanek 58
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 5 välja jäetud
Põllumajandussektori kriisiabireservi 
kasutamine
II jaotise I peatüki 1. jaoga ja II peatüki 
1. jaoga hõlmatud kriisiolukordades 
võetavate meetmete rahaline toetamine 
liidu poolt võib toimuda ka kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr XXX/201X (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, 
haldamise ja järelevalve kohta) artikli 4 
lõike 2 punktiga e.

Or. es



PE521.690v01-00 10/36 AM\1006631ET.doc

ET

Selgitus

Kriisireservi praeguseid nappe vahendeid reguleeritakse ÜPP reformi horisontaalses 
määruses ja need on ettenähtud tootmiskriisi ja turujaotuse jaoks. Horisontaalmäärus ei näe 
ette kulusid, mis kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 59
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 5 välja jäetud
Põllumajandussektori kriisiabireservi 
kasutamine
II jaotise I peatüki 1. jaoga ja II peatüki 
1. jaoga hõlmatud kriisiolukordades 
võetavate meetmete rahaline toetamine 
liidu poolt võib toimuda ka kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr XXX/201X (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, 
haldamise ja järelevalve kohta) artikli 4 
lõike 2 punktiga e.

Or. es

Selgitus

Kui toiduga kindlustatuse tegevuskava rahalisi vahendeid on vaja heakskiidetud summadest 
rohkem, siis tuleb selleks rakendada üldiseid eelarve paindlikkuse mehhanisme, olles 
kõigepealt uurinud võimalusi assigneeringute ümberpaigutamiseks rubriigis 3, kuhu on 
kirjendatud toiduga kindlustatuse ja tervishoiu kulud. Kriisireserv ei ole ettenähtud 
epideemiatest tingitud kulude katmiseks tervishoius.

Muudatusettepanek 60
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri



AM\1006631ET.doc 11/36 PE521.690v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Toetuste maksimummäärad ja
miinimumsumma

Toetuste maksimummäärad

Or. en

Muudatusettepanek 61
Franco Bonanini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selliste piiriüleste meetmete puhul, mida 
viivad ellu vähemalt kaks liikmesriiki ja 
mille eesmärk on taimekahjustajate või 
loomataudide tõrje või likvideerimine;

a) selliste piiriüleste meetmete puhul, mida 
viivad ellu vähemalt kaks liikmesriiki ja 
mille eesmärk on taimekahjustajate või 
loomataudide tõrje või likvideerimine; või

Or. it

Muudatusettepanek 62
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on seotud liidu jaoks tõsiste tervisriskide
kontrolliga;

a) on seotud liidu jaoks tõsiste inim-, 
looma- ja taimetervise riskide kontrolliga 
kogu toiduahelas;

Or. es

Selgitus

Vaja on teada, mis tõsiseid riske on mõeldud ja et konkreetselt taimetervise ja loomatervise 
riskid on kaasa arvatud, lisaks inimeste tervise kaitsele.
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Muudatusettepanek 63
Franco Bonanini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on seotud liidu jaoks tõsiste tervisriskide 
kontrolliga;

a) on seotud liidu jaoks tõsiste tervisriskide 
kontrolliga; või

Or. it

Muudatusettepanek 64
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on seotud liidu jaoks tõsiste tervisriskide
kontrolliga;

a) on seotud liidu jaoks tõsiste inim-, 
looma- ja taimetervise riskide kontrolliga 
kogu toiduahelas;

Or. es

Selgitus

Vaja on teada, mis tõsiseid riske on mõeldud ja et konkreetselt taimetervise ja loomatervise 
riskid on kaasa arvatud, lisaks inimeste tervise kaitsele.

Muudatusettepanek 65
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetuse miinimumsumma on 50 000 
eurot.

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Kaasrahastamise miinimumsumma kehtestamine võib seada ohtu uuringu- ja kontrollikavade 
rakendamise, eriti taimetervise valdkonnas. Kõnealused kavad on pealegi kohustuslikud.

Muudatusettepanek 66
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetuse miinimumsumma on 50 000 
eurot.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 67
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikidele võib anda toetusi, mille 
maksimummäärad on sätestatud artikli 6 
lõigetes 1, 2 ja 3, meetme jaoks, mis on 
võetud, kui kinnitust on leidnud mõne 
artikli 8 kohaselt loetletud loomataudi 
esinemine, tingimusel et meetmeid 
kohaldati viivitamata ja järgiti asjakohaste 
liidu õigusaktide kohaldatavaid sätteid.

1. Liikmesriikidele võib anda toetusi, mille 
maksimummäärad on sätestatud artikli 6 
lõigetes 1, 2 ja 3, meetme jaoks, mis on 
võetud, kui mõne artikli 8 kohaselt 
loetletud kahtlustatava loomataudi 
esinemine on pärast kinnitust leidnud, 
tingimusel et meetmeid kohaldati 
viivitamata ja järgiti asjakohaste liidu 
õigusaktide kohaldatavaid sätteid.

Or. es

Selgitus

Keskkonnakomisjoni arvamuse muudatusettepanekust 11 ei nähtu, kas artikli 7 lõige 1 
asendatakse raportööri ettepanekuga lõike 1 a kujul. Selle muudatusettepanekuga tahetakse 
kooskõlas raportööri ettepanekuga lõiget selgitada.
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Muudatusettepanek 68
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikidele võib anda toetusi, mille 
maksimummäärad on sätestatud artikli 6 
lõigetes 1, 2 ja 3, meetme jaoks, mis on 
võetud, kui kinnitust on leidnud mõne 
artikli 8 kohaselt loetletud loomataudi 
esinemine, tingimusel et meetmeid 
kohaldati viivitamata ja järgiti asjakohaste 
liidu õigusaktide kohaldatavaid sätteid.

1. Liikmesriikidele võib anda toetusi, mille 
maksimummäärad on sätestatud artikli 6 
lõigetes 1, 2 ja 3, meetme jaoks, mis on 
võetud, kui mõne artikli 8 kohaselt 
loetletud kahtlustatava loomataudi 
esinemine on pärast kinnitust leidnud, 
tingimusel et meetmeid kohaldati 
viivitamata ja järgiti asjakohaste liidu 
õigusaktide kohaldatavaid sätteid.

Or. es

Selgitus

Põhjendatud nakkushaiguskahtlustuse korral ja kuni selle laboratooriumis kinnitamiseni on 
vaja tegutseda kiireloomuliselt, et minimeerida haiguse mõju ja levikut.

Muudatusettepanek 69
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kulud, mis tulenevad tapetud või 
hukatud loomade väärtuse hüvitamisest 
omanikele, loomade tapmisele või 
hukkamisele vahetult eelnenud
turuväärtuse piires;

(a) kulud, mis tulenevad tapetud või 
hukatud loomade väärtuse hüvitamisest 
omanikele turuväärtuse piires, mis oleks 
saadud juhul, kui loomad ei oleks 
haigestunud;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Horst Schnellhardt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kulud, mis tulenevad tapetud või 
hukatud loomade väärtuse hüvitamisest 
omanikele, loomade tapmisele või 
hukkamisele vahetult eelnenud 
turuväärtuse piires;

(a) kulud, mis tulenevad tapetud või 
hukatud loomade väärtuse hüvitamisest 
omanikele, taudist teavitamisele vahetult 
eelnenud turuväärtuse piires;

Or. de

Selgitus

Kulude hüvitamise eesmärk peab olema loomakaotuse korvamine. Seetõttu tuleb aluseks võtta 
looma turuväärtus enne taudist teavitamist. 

Muudatusettepanek 71
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kulud, mis tulenevad tapetud või 
hukatud loomade väärtuse hüvitamisest 
omanikele, loomade tapmisele või 
hukkamisele vahetult eelnenud 
turuväärtuse piires;

(a) kulud, mis tulenevad tapetud või 
hukatud loomade väärtuse hüvitamisest 
omanikele nende loomade turuväärtuse 
piires, kui loomad ei oleks haigusega 
nakatunud;

Or. it

Muudatusettepanek 72
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) loomade transportimise, tapmise või 
hukkamise kulud;
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Or. en

Muudatusettepanek 73
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kulud, mis tulenevad hävitatud 
loomsete toodete väärtuse hüvitamisest 
omanikele, toodete hävitamisele vahetult 
eelnenud turuväärtuse piires;

(b) kulud, mis tulenevad hävitatud 
loomsete toodete väärtuse hüvitamisest 
omanikele, taudist teavitamisele vahetult 
eelnenud turuväärtuse piires;

Or. de

Selgitus

Hüvitamise eesmärk peab olema toodete hävitamise tõttu tekkinud kahju korvamine. Seetõttu 
tuleb aluseks võtta hävitatud toodete turuväärtus enne taudist teavitamist.

Muudatusettepanek 74
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kulud, mis tulenevad 
põllumajandusettevõtete ja seadmete 
puhastamisest, desinsektsioonist või 
desinfitseerimisest;

(c) kulud, mis tulenevad 
põllumajandusettevõtete ja seadmete 
puhastamisest, desinsektsioonist või 
desinfitseerimisest, mis on seotud 
konkreetse haiguse likvideerimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kulud, mis tulenevad saastunud sööda 
hävitamisest, ja kui saastunud seadmeid ei 
ole võimalik desinfitseerida, ka nende 
hävitamisest;

(d) kulud, mis tulenevad saastunud sööda 
transpordist ja hävitamisest, ja kui 
saastunud seadmeid ei ole võimalik 
desinfitseerida, ka nende hävitamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kulud, mis tulenevad saastunud sööda 
hävitamisest, ja kui saastunud seadmeid ei 
ole võimalik desinfitseerida, ka nende 
hävitamisest;

(d) kulud, mis tulenevad saastunud sööda 
transpordist ja hävitamisest, ja kui 
saastunud seadmeid ei ole võimalik 
desinfitseerida, ka nende hävitamisest;

Or. es

Selgitus

Need on kulud, mille kaasrahastamist nähakse praegustes õigusaktides ette.

Muudatusettepanek 77
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kulud, mis tulenevad vaktsiinide 
ostmisest ja kasutamisest, kui komisjon on 
teinud vastava otsuse või andnud vastava 
heakskiidu;

(e) kulud, mis tulenevad vaktsiinide 
ostmisest ja kasutamisest, kui komisjon on 
teinud vastava otsuse või andnud vastava 
heakskiidu, aga ka piisavalt põhjendatud 
erandjuhtudel nende vaktsiinide 
kasutamise tagajärjel tekkivad kulud;
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Or. de

Selgitus

Kui loomi ei saa kiireloomulise meetme raames kasutatavate vaktsiinide tõttu ühel ja samal 
viisil turustada, tuleks piisavalt põhjendatud juhtudel sellest tulenev kahju hüvitada.

Muudatusettepanek 78
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kulud, mis tulenevad rümpade 
võimalikust transpordist 
töötlemisettevõtetesse;

(f) transpordikulud;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kulud, mis tulenevad rümpade 
võimalikust transpordist 
töötlemisettevõtetesse;

(f) kulud, mis tulenevad rümpade 
võimalikust transpordist ja hävitamisest
töötlemisettevõtetesse;

Or. es

Selgitus

Need on kulud, mille kaasrahastamist nähakse praegustes õigusaktides ette.

Muudatusettepanek 80
Pilar Ayuso
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kulud on määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 130 lõikes 1 osutatud 
erandjuhtude korral rahastamiskõlblikud 
alates päevast, kui liikmesriigid teatasid 
komisjonile taudi esinemisest.

Kulud on määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 130 lõikes 1 osutatud 
erandjuhtude korral rahastamiskõlblikud 
alates kahtlustuse kuupäevast. 
Liikmesriikidel tuleb taudi esinemisest 
komisjonile teatada.

Or. es

Selgitus

Põhjendatud nakkushaiguskahtlustuse korral ja kuni selle laboratooriumis kinnitamiseni on 
vaja tegutseda kiireloomuliselt, et minimeerida haiguse mõju ja levikut.

Muudatusettepanek 81
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Toetusi võib anda liikmesriikide ühe- või 
mitmeaastastele programmidele, mille 
eesmärk on artikli 11 kohaselt loetletud 
loomataudide ja zoonooside 
likvideerimine, tõrje ja seire (edaspidi 
„riiklikud programmid”).

Toetusi võib anda liikmesriikide niisuguste
ühe- või mitmeaastaste programmide 
läbiviimiseks, mille eesmärk on artikli 11 
kohaselt loetletud loomataudide ja 
zoonooside likvideerimine, tõrje ja seire 
(edaspidi „riiklikud programmid”).

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse ja piiritletakse näiteks kavandamisprotsesse.

Muudatusettepanek 82
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kulud, mis tulenevad riikliku 
programmi raames tapetud või hukatud 
loomade väärtuse hüvitamisest omanikele,
tapmisele või hukkamisele vahetult 
eelnenud turuväärtuse piires;

(c) kulud, mis tulenevad riikliku 
programmi raames tapetud või hukatud 
loomade väärtuse hüvitamisest omanikele 
turuväärtuse piires, mis oleks saadud 
juhul, kui loomad ei oleks haigestunud;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kulud, mis tulenevad riikliku 
programmi raames tapetud või hukatud 
loomade väärtuse hüvitamisest omanikele, 
tapmisele või hukkamisele vahetult 
eelnenud turuväärtuse piires;

(c) kulud, mis tulenevad riikliku 
programmi raames tapetud või hukatud 
loomade väärtuse hüvitamisest omanikele, 
taudist teavitamisele vahetult eelnenud 
turuväärtuse piires;

Or. de

Selgitus

Kulude hüvitamise eesmärk peab olema loomakaotuse korvamine. Seetõttu tuleb aluseks võtta 
loomade turuväärtus enne taudist teavitamist.

Muudatusettepanek 84
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kulud, mis tulenevad riikliku 
programmi raames tapetud või hukatud 
loomade väärtuse hüvitamisest omanikele,
tapmisele või hukkamisele vahetult 

(c) kulud, mis tulenevad riikliku 
programmi raames tapetud või hukatud 
loomade väärtuse hüvitamisest omanikele 
nende loomade turuväärtuse piires, kui 
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eelnenud turuväärtuse piires; loomad ei oleks haigusega nakatunud;

Or. it

Muudatusettepanek 85
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kulud, mis tulenevad hävitatud 
loomsete toodete väärtuse hüvitamisest 
omanikele, toodete hävitamisele vahetult 
eelnenud turuväärtuse piires;

(d) kulud, mis tulenevad hävitatud 
loomsete toodete väärtuse hüvitamisest 
omanikele, taudist teavitamisele vahetult 
eelnenud turuväärtuse piires;

Or. de

Selgitus

Hüvitamise eesmärk peab olema toodete hävitamise tõttu tekkinud kahju korvamine. Seetõttu 
tuleb aluseks võtta hävitatud toodete turuväärtus enne taudist teavitamist.

Muudatusettepanek 86
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) koduloomade kaitsesüstimine 
vaktsiinidoosidega;

(f) koduloomade kaitsesüstimine 
vaktsiinidoosidega epideemia mõõtmetes 
taudi esinemise korral;

Or. de

Selgitus

Vabatahtlikku vaktsineerimist või ennetusmeetmeid väljaspool kriisiolukordi, näiteks 
marutaudi vastu vaktsineerimine enne kassi või koeraga reisimist, ei tohiks selle vahendi abil 
rahastada.



PE521.690v01-00 22/36 AM\1006631ET.doc

ET

Muudatusettepanek 87
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
iga aasta 31. jaanuariks toetuse andmise 
otsusega, mis on tehtud kõnealusel aastal 1. 
jaanuarist kuni 31. detsembrini võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta. Pärast 
artiklis 15 osutatud vahearuannete 
esitamist võib komisjon kõnealuseid 
otsuseid kogu rahastamiskõlblikkuse 
perioodi osas vajaduse korral muuta.

2. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
neli nädalat pärast ELi tulevase aasta
eelarve vastuvõtmist toetuse andmise 
otsusega, mis on tehtud kõnealusel aastal 1. 
jaanuarist kuni 31. detsembrini võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta. Pärast 
artiklis 15 osutatud vahearuannete 
esitamist võib komisjon kõnealuseid 
otsuseid kogu rahastamiskõlblikkuse 
perioodi osas vajaduse korral muuta.

Or. de

Selgitus

Riiklike programmide toetuste otsus tuleb teha võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt neli nädalat 
pärast asjaomase programmiaasta eelarve kindlaksmääramist, et anda liikmesriikidele 
selgust ja kavandamiskindlust.

Muudatusettepanek 88
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
iga aasta 31. jaanuariks toetuse andmise 
otsusega, mis on tehtud kõnealusel aastal 1. 
jaanuarist kuni 31. detsembrini võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta. Pärast 
artiklis 15 osutatud vahearuannete 
esitamist võib komisjon kõnealuseid 

2. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse 
programmide puhul, mille algus on 
kavandatud järgnevaks aastaks, heaks 30. 
novembriks toetuse andmise otsusega, mis 
on tehtud kõnealusel aastal 1. jaanuarist 
kuni 31. detsembrini võetud meetmete ja 
kantud kulude kohta. Pärast artiklis 15 
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otsuseid kogu rahastamiskõlblikkuse 
perioodi osas vajaduse korral muuta.

osutatud vahearuannete esitamist võib 
komisjon kõnealuseid otsuseid kogu 
rahastamiskõlblikkuse perioodi osas 
vajaduse korral muuta.

Or. es

Selgitus

Määruse ettepanekus kandub programmide heakskiitmine iga aasta 31. jaanuarile, kuigi 
selles sätestatud meetmeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 31. detsembrini (see tähendab, et 
programmi rakendamise alguses ei ole ametlikku kinnitust selle heakskiitmise kohta).

Muudatusettepanek 89
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
iga aasta 31. jaanuariks toetuse andmise 
otsusega, mis on tehtud kõnealusel aastal 1. 
jaanuarist kuni 31. detsembrini võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta. Pärast 
artiklis 15 osutatud vahearuannete 
esitamist võib komisjon kõnealuseid 
otsuseid kogu rahastamiskõlblikkuse 
perioodi osas vajaduse korral muuta.

2. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse 
programmide puhul, mille algus on 
kavandatud järgnevaks aastaks, heaks 30. 
novembriks toetuse andmise otsusega, mis 
on tehtud kõnealusel aastal 1. jaanuarist 
kuni 31. detsembrini võetud meetmete ja 
kantud kulude kohta. Pärast artiklis 15 
osutatud vahearuannete esitamist võib 
komisjon kõnealuseid otsuseid kogu 
rahastamiskõlblikkuse perioodi osas 
vajaduse korral muuta.

Or. es

Selgitus

Teeme ettepaneku säilitada praegune kuupäev. Määruse ettepanekus kandub programmide 
heakskiitmine iga aasta 31. jaanuarile, kuigi programmides sätestatud meetmeid 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 31. detsembrini. See tähendab, et programmi rakendamise 
alguses ei ole ikka veel ametlikku kinnitust komisjonipoolse heakskiidu, finantsosaluse taseme 
ega finantsosaluse mis tahes tingimuste kohta.
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Muudatusettepanek 90
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
iga aasta 31. jaanuariks toetuse andmise 
otsusega, mis on tehtud kõnealusel aastal 
1. jaanuarist kuni 31. detsembrini võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta. Pärast 
artiklis 15 osutatud vahearuannete 
esitamist võib komisjon kõnealuseid 
otsuseid kogu rahastamiskõlblikkuse 
perioodi osas vajaduse korral muuta.

2. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
programmi käivitamisele eelneva aasta 
30. novembriks ja vastavalt toetuse 
andmise otsusele, mis on tehtud 
programmi ettevalmistamise aastal 1. 
jaanuarist kuni 31. detsembrini võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta. Pärast 
artiklis 15 osutatud vahearuannete 
esitamist võib komisjon kõnealuseid 
otsuseid kogu rahastamiskõlblikkuse 
perioodi osas vajaduse korral muuta.

Or. en

Selgitus

Paljud liikmesriigid on teatanud, et nad ei suuda kinni pidada kavandatud uutest tähtaegadest 
ning seetõttu annaks komisjonilt programmi käivitamisele eelneva aasta 30. novembriks 
saadud heakskiit liikmesriikidele kindlustunde, et nende käsutuses on programmide 
käivitamise hetkel piisavad rahalised vahendid.

Muudatusettepanek 91
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklikud mitmeaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
esimese rakendusaasta 31. jaanuariks
toetuse andmise otsusega, mis on tehtud 
alates esimese rakendusaasta 1. jaanuarist 
kuni rakendamisperioodi lõpuni võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta.

3. Riiklikud mitmeaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
30. novembriks enne esimese 
rakendusaasta algust toetuse andmise 
otsusega, mis on tehtud alates esimese 
rakendusaasta 1. jaanuarist kuni 
rakendamisperioodi lõpuni võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta.
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Or. es

Selgitus

Aastas „–n” tuleb jätta aega selleks, et liikmesriigid käivitaksid programmid, mille 
rakendamine algab aastal „n”.

Muudatusettepanek 92
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklikud mitmeaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
esimese rakendusaasta 31. jaanuariks
toetuse andmise otsusega, mis on tehtud 
alates esimese rakendusaasta 1. jaanuarist 
kuni rakendamisperioodi lõpuni võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta.

3. Riiklikud mitmeaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
30. novembriks enne esimese
rakendusaasta algust toetuse andmise 
otsusega, mis on tehtud alates esimese 
rakendusaasta 1. jaanuarist kuni 
rakendamisperioodi lõpuni võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta.

Or. es

Selgitus

Säilitatakse praegune kuupäev.

Muudatusettepanek 93
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklikud mitmeaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
esimese rakendusaasta 31. jaanuariks
toetuse andmise otsusega, mis on tehtud 
alates esimese rakendusaasta 1. jaanuarist 
kuni rakendamisperioodi lõpuni võetud 

3. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
programmi käivitamisele eelneva aasta 
30. novembriks ja vastavalt toetuse 
andmise otsusele, mis on tehtud alates 
esimese rakendusaasta 1. jaanuarist kuni 
rakendamisperioodi lõpuni võetud 



PE521.690v01-00 26/36 AM\1006631ET.doc

ET

meetmete ja kantud kulude kohta. meetmete ja kantud kulude kohta.

Or. en

Selgitus

Paljud liikmesriigid on teatanud, et nad ei suuda kinni pidada kavandatud uutest tähtaegadest 
ning seetõttu annaks komisjonilt programmi käivitamisele eelneva aasta 30. novembriks 
saadud heakskiit liikmesriikidele kindlustunde, et nende käsutuses on programmide 
käivitamise hetkel piisavad rahalised vahendid.

Muudatusettepanek 94
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib võtta vastu ühe- või 
mitmeaastaseid suuniseid, mis sisaldavad
riiklike programmide hindamise jaoks 
veterinaarvaldkonna prioriteete ja 
kriteeriume.

5. Komisjon võib pärast liikmesriikidega 
konsulteerimist võtta vastu ühe- või 
mitmeaastaseid suuniseid, milles antakse
soovitusi riiklike programmide hindamise 
jaoks veterinaarvaldkonna prioriteetide ja 
kriteeriumide valikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kõnealused programmid tuleb vastu 
võtta kooskõlas käesoleva määruse artikli 
39 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. es
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Selgitus

Vaja on lisada punkt, mis on ette nähtud praeguses õigusaktis (otsus 2009/470/EÜ).

Muudatusettepanek 96
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid esitavad komisjonile iga 
heakskiidetud riikliku ühe- või 
mitmeaastase programmi kohta iga aasta 
31. märtsiks eelmist aastat käsitleva 
põhjaliku tehnilise ja finantsaruande, mis 
peab muu hulgas sisaldama programmi 
tulemusi, mida on hinnatud artikli 13 lõike 
2 punktis g osutatud näitajate alusel, ja 
üksikasjalikku arvestust kantud 
rahastamiskõlblike kulude kohta.

Liikmesriigid esitavad komisjonile iga 
heakskiidetud riikliku ühe- või 
mitmeaastase programmi kohta iga aasta 
30. aprilliks eelmist aastat käsitleva 
põhjaliku tehnilise ja finantsaruande, mis 
peab muu hulgas sisaldama programmi 
tulemusi, mida on hinnatud artikli 13 lõike 
2 punktis g osutatud näitajate alusel, ja 
üksikasjalikku arvestust kantud 
rahastamiskõlblike kulude kohta.

Or. es

Selgitus

Tuleb säilitada praegune kuupäev. Selle aruande edasilükkamist peetakse vastuvõetamatuks. 
Vaja on piisavalt aega eelneval aastal rakendatud meetmete kohta kogu tehnilise ja 
finantsinfo üksikasjalikult kokkupanemiseks. Selleks on aasta lõppemisel vaja minimaalset 
ajaperioodi teabe kokkupanemiseks ning teabe õigsuse kontrollimiseks, mis oleks täiesti ohus, 
kui kuupäev tuuakse ettepoole.

Muudatusettepanek 97
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Lisaks esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga aasta 31. juuliks iga heakskiidetud 
riikliku üheaastase programmi kohta 

Lisaks esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga aasta 30. septembriks iga heakskiidetud 
riikliku üheaastase programmi kohta 
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tehnilised ja finantsvahearuanded. tehnilised ja finantsvahearuanded.

Or. es

Selgitus

Vaheprogrammide puhul on parem, et suveperiood on möödas, eriti taimetervise puhul.

Muudatusettepanek 98
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kulud seoses hüvitistega ettevõtjatele, 
kes tegelevad taimede, taimsete saaduste ja 
muude objektide hävitamise ja 
kõrvaldamisega ning valduste, maa, vee, 
mulla, kasvusubstraatide, rajatiste, 
masinate ja seadmete puhastamise ning 
desinfitseerimisega;

(c) kulud seoses hüvitistega ettevõtjatele, 
kes tegelevad taimede, taimsete saaduste ja 
muude objektide hävitamise ja 
kõrvaldamisega ning valduste, maa, vee,
mulla, kasvusubstraatide, rajatiste, 
masinate ja seadmete puhastamise ning 
desinfitseerimisega – eeldusel, et on 
kehtestatud hüvituskorra asjakohane 
horisontaalne raamistik;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kulud seoses hüvitistega ettevõtetele 
taimede, taimsete saaduste ja muude 
hävitatud objektide väärtuses, kui on 
rakendatud likvideerimise või leviku 
takistamise meetmeid või muid 
erakorralisi meetmeid; hüvitist antakse 
taimede või saaduste sellises väärtuses, 
mis neil oleks tavapärastes 
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turutingimustes;

Or. es

Selgitus

Peame vajalikuks laiendada sellele peatükile sama kohtlemist, mis on juba ettenähtud 
ettevõtjatele loomatervise valdkonnas.

Muudatusettepanek 100
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kulud seoses hüvitistega ettevõtetele 
taimede, taimsete saaduste ja muude 
hävitatud objektide väärtuses, kui on 
rakendatud likvideerimise või leviku 
takistamise meetmeid või muid 
erakorralisi meetmeid; hüvitis on väiksem 
või võrdne turuväärtusega, mis nendel 
taimedel või toodetel oleks, kui need ei 
oleks haigusest või kahjuritest 
kahjustatud;

Or. it

Muudatusettepanek 101
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kulud, mis tulenevad hävitatud 
taimede ja taimsete saaduste väärtuse 
hüvitamisest omanikele, taudist 
teavitamisele vahetult eelnenud
turuväärtuse piires.

Or. de
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Selgitus

Ka taimede ja taimsete saaduste omanikele tuleks taimehaiguste korral hüvitada kahju 
haigusest teavitamisele eelnenud turuväärtuse piires.

Muudatusettepanek 102
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üheaastased uuringukavad ja nendega 
seotud toetused kiidetakse heaks iga aasta 
31. jaanuariks toetuse andmise otsusega, 
mis on tehtud kõnealusel aastal 1. 
jaanuarist kuni 31. detsembrini võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta. Pärast 
artiklis 15 osutatud vahearuannete 
esitamist võib komisjon kõnealuseid 
otsuseid kogu rahastamiskõlblikkuse 
perioodi osas vajaduse korral muuta.

2. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
programmi käivitamisele eelneva aasta 30. 
novembriks ja vastavalt toetuse andmise 
otsusele, mis on tehtud programmi
ettevalmistamise aastal 1. jaanuarist kuni 
31. detsembrini võetud meetmete ja kantud 
kulude kohta. Pärast artiklis 15 osutatud 
vahearuannete esitamist võib komisjon 
kõnealuseid otsuseid kogu 
rahastamiskõlblikkuse perioodi osas 
vajaduse korral muuta.

Or. en

Selgitus

Paljud liikmesriigid on teatanud, et nad ei suuda kinni pidada kavandatud uutest tähtaegadest 
ning seetõttu annaks komisjonilt programmi käivitamisele eelneva aasta 30. novembriks 
saadud heakskiit liikmesriikidele kindlustunde, et nende käsutuses on programmide 
käivitamise hetkel piisavad rahalised vahendid.

Muudatusettepanek 103
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitmeaastased uuringukavad ja nendega 
seotud toetused kiidetakse heaks esimese 

3. Riiklikud üheaastased programmid ja 
nendega seotud toetused kiidetakse heaks 
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rakendusaasta 31. jaanuariks toetuse 
andmise otsusega, mis on tehtud alates 
esimese rakendusaasta 1. jaanuarist kuni 
rakendamisperioodi lõpuni võetud 
meetmete kohta ja kantud kulude kohta.

programmi käivitamisele eelneva aasta 
30. novembriks ja vastavalt toetuse 
andmise otsusele, mis on tehtud alates 
esimese rakendusaasta 1. jaanuarist kuni 
rakendamisperioodi lõpuni võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta.

Or. en

Selgitus

Paljud liikmesriigid on teatanud, et nad ei suuda kinni pidada kavandatud uutest tähtaegadest 
ning seetõttu annaks komisjonilt programmi käivitamisele eelneva aasta 30. novembriks 
saadud heakskiit liikmesriikidele kindlustunde, et nende käsutuses on programmide 
käivitamise hetkel piisavad rahalised vahendid.

Muudatusettepanek 104
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib võtta vastu 
fütosanitaariaalaseid prioriteete sisaldavad
ühe- või mitmeaastased suunised, 
sealhulgas eelkõige seoses 
taimekahjustajatega, keda liidu 
territooriumil teadaolevalt ei leidu, ja 
taimekahjustajatega, keda peetakse liidu 
territooriumi jaoks kõige ohtlikumaks, ning 
uuringukavade hindamisel kasutatavad 
kriteeriumid.

5. Komisjon võib pärast liikmesriikidega 
konsulteerimist võtta vastu 
fütosanitaariaalaseid prioriteete soovitavad
ühe- või mitmeaastased suunised, 
sealhulgas eelkõige seoses 
taimekahjustajatega, keda liidu 
territooriumil teadaolevalt ei leidu, ja 
taimekahjustajatega, keda peetakse liidu 
territooriumi jaoks kõige ohtlikumaks, ning 
uuringukavade hindamisel kasutatavad 
kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 105
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Äärepoolseimatele piirkondadele 
suunatud üheaastased kavad ja nendega 
seotud toetused kiidetakse heaks iga aasta
31. jaanuariks toetuse andmise otsusega, 
mis on tehtud kõnealuse aasta 1. jaanuarist 
kuni 31. detsembrini võetud meetmete ja 
kantud kulude kohta. Pärast artiklis 15 
osutatud vahearuannete esitamist võib 
komisjon kõnealuseid otsuseid kogu 
rahastamiskõlblikkuse perioodi osas 
vajaduse korral muuta.

2. Äärepoolseimatele piirkondadele 
suunatud üheaastased kavad ja nendega 
seotud toetused kiidetakse heaks 
programmi käivitamisele eelneva aasta 30. 
novembriks ja vastavalt toetuse andmise 
otsusele, mis on tehtud programmi
ettevalmistamise aastal 1. jaanuarist kuni 
31. detsembrini võetud meetmete ja kantud 
kulude kohta. Pärast artiklis 15 osutatud 
vahearuannete esitamist võib komisjon 
kõnealuseid otsuseid kogu 
rahastamiskõlblikkuse perioodi osas 
vajaduse korral muuta.

Or. en

Selgitus

Paljud liikmesriigid on teatanud, et nad ei suuda kinni pidada kavandatud uutest tähtaegadest 
ning seetõttu annaks komisjonilt programmi käivitamisele eelneva aasta 30. novembriks 
saadud heakskiit liikmesriikidele kindlustunde, et nende käsutuses on programmide 
käivitamise hetkel piisavad rahalised vahendid.

Muudatusettepanek 106
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Äärepoolseimatele piirkondadele 
suunatud mitmeaastased kavad ja nendega 
seotud toetused kiidetakse heaks esimese 
rakendusaasta 31. jaanuariks toetuse 
andmise otsusega, mis on tehtud alates 
esimese rakendusaasta 1. jaanuarist kuni 
rakendamisperioodi lõpuni võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta.

3. Äärepoolseimatele piirkondadele 
suunatud mitmeaastased kavad ja nendega 
seotud toetused kiidetakse heaks 
programmi käivitamisele eelneva aasta 
30. novembriks ja vastavalt toetuse 
andmise otsusele, mis on tehtud alates 
esimese rakendusaasta 1. jaanuarist kuni 
rakendamisperioodi lõpuni võetud 
meetmete ja kantud kulude kohta.

Or. en
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Selgitus

Paljud liikmesriigid on teatanud, et nad ei suuda kinni pidada kavandatud uutest tähtaegadest 
ning seetõttu annaks komisjonilt programmi käivitamisele eelneva aasta 30. novembriks 
saadud heakskiit liikmesriikidele kindlustunde, et nende käsutuses on programmide 
käivitamise hetkel piisavad rahalised vahendid.

Muudatusettepanek 107
Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Euroopa Liidu referentlaborid Euroopa Liidu referentlaborid ja loomade 
kaitse tugikeskus 

Or. sv

Muudatusettepanek 108
Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusi võib anda määruse (EÜ) nr 
882/2004 artiklis 32 osutatud Euroopa 
Liidu referentlaboritele selliste kulude 
jaoks, mida nad kannavad komisjoni poolt 
heaks kiidetud tööprogrammide 
elluviimisel.

1. Toetusi võib anda määruse (EÜ) nr 
882/2004 artiklis 32 osutatud Euroopa 
Liidu referentlaboritele ja määruse (EÜ) 
nr XXX/XXXX ametliku kontrolli kohta 
(…) artiklis 95 osutatud loomade kaitse 
tugikeskusele selliste kulude jaoks, mida 
nad kannavad komisjoni poolt heaks 
kiidetud tööprogrammide elluviimisel.

Or. sv

Muudatusettepanek 109
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – punkt b a (uus)



PE521.690v01-00 34/36 AM\1006631ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) valimikulud.

Or. es

Selgitus

See on kõikides loomaterviseprogrammides subsideeritav kulu, nii praeguses õigusaktis kui ka 
käesolevas ettepanekus (artikkel 12).

Muudatusettepanek 110
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidu rahalist toetust võib anda ka 
sellistele teabega ja teadlikkuse 
suurendamisega seotud algatustele, mille 
eesmärk on tagada artiklis 1 osutatud 
eeskirjade parem, nõuetekohane ja püsiv 
rakendamine.

3. Liidu rahalist toetust võib anda ka 
sellistele teabega ja teadlikkuse 
suurendamisega seotud ELi 
institutsioonide ja liikmesriikide
algatustele, mille eesmärk on tagada 
artiklis 1 osutatud eeskirjade parem, 
nõuetekohane ja püsiv rakendamine.

Or. de

Selgitus

Täpsustus, et takistada ülemäärast taotluste esitamist teabemeetmete rahastamiseks.

Muudatusettepanek 111
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. II jaotise I peatüki 1. jaos ja II jaotise II 
peatüki 1. jaos osutatud meetmete 
rakendamiseks või juhul, kui on vaja 
reageerida ettenägematutele 

3. II jaotise I peatüki 1. jaos ja II jaotise II 
peatüki 1. jaos osutatud meetmete 
rakendamiseks või juhul, kui on vaja 
reageerida ettenägematutele 



AM\1006631ET.doc 35/36 PE521.690v01-00

ET

arengusuundadele, võtab komisjon 
vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 84 lõikele 2 vastu ad hoc 
rahastamisotsused.

arengusuundadele, võtab komisjon 
vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 84 lõikele 2 viivitamata 
vastu kohaldatavad rakendusaktid 
vastavalt määruse (EL) nr 182/2011 
artiklile 8, koostoimes artikliga 5, ja ad 
hoc rahastamisotsused.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusesaajad ja asjaomased 
liikmesriigid tagavad vajaduse korral, et 
käesoleva määruse alusel antud rahaline 
toetus avalikustatakse piisaval määral, et 
teavitada üldsust liidu rollist meetmete 
rahastamisel.

1. Toetusesaajad ja asjaomased 
liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse 
alusel antud rahaline toetus avalikustatakse 
piisaval määral, et teavitada üldsust liidu 
rollist meetmete rahastamisel.

Or. de

Selgitus

Toetuse saajad ja liikmesriigid peaksid olema kohustatud teavitama rahalisest toetusest.

Muudatusettepanek 113
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab seoses rahastatud 
meetmete ja tulemustega teavitamis- ja 
teabevahetusmeetmeid. Käesoleva 
määruse alusel toimuvale teabevahetusele 
eraldatud eelarvest kaetakse ka liidu 
poliitilisi prioriteete hõlmav 
institutsiooniline teabevahetus.

2. Komisjon võtab seoses rahastatud 
meetmete ja tulemustega teavitamis- ja 
teabevahetusmeetmeid.
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Or. de

Selgitus

Poliitilisi prioriteete hõlmav teabevahetus ei peaks olema käesoleva määruse osa.


