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Muudatusettepaneku projekt 5900 === ENVI/5900 ===

esitaja(d): Áder János, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 13 04
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 13 04 — Katseprojekt − Euroopa Liidu kliimametsade meetod
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projekti alguskuupäev: 01.01.2011
Projekti lõpukuupäev: 31.12.2015
Projekti eesmärk
Töötada välja meetod olemasolevate ja uute Euroopa kliimametsade jaoks, et parandada maakasutuse, 
maakasutuse muutumise ning metsanduse valdkonna järelevalve-, aruandlus- ja kontrollsüsteeme, sh 
planeerimissuutlikkust. Eesmärk on rajada Euroopa nelja eri klimaatilise piirkonna näidiskliimametsad 
ning koostada ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ja rahvusvahelise CO2-turuga seotud tulevaste 
poliitiliste otsuste tegemiseks tasuvusanalüüs. 
Eesmärk on samuti luua ja parandada metsamajanduse järelevalve-, aruandlus- ja kontrollsüsteeme, et 
tervikliku kliimametsade süsteemi abil vähendada raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest 
tulenevaid heitkoguseid arengumaades. 
Projekti lühikirjeldus
Projekt võiks parandada ja laiendada olemasolevate kliimametsade meetodite parandamisele või 
väljatöötamisele suunatud rahvusvaheliste, ELi ja riiklike programmide tulemusi. Järelevalve võib 
hõlmata nii CO2 heitkoguste kui ka bioloogilise mitmekesisuse suurenemise jälgimist pinnase- või 
puutasandilt, õhust või satelliidi kaudu ning seda võib laiendada projektidele, mis käsitlevad raadamisest 
ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamist arengumaades (REDD-meetmed). 
Selle töö tulemusel peaksid paranema olemasolevad meetodid ja suutlikkus, mis on vajalikud 
rahvusvahelise konsensuse saavutamiseks REDD-meetmete järelevalve-, aruandlus- ja 
kontrollsüsteemide osas. Kasutatavad mehhanismid võivad muu hulgas olla järgmised: geograafilise 
teabe süsteem (GIS), programm CO2FIX, GEO Forest Carbon Tracking task, GMES-i põhised meetmed, 
FAO FRA-2010, UN-REDD, metsade ja süsiniku alane partnerlusfond. 
Projekt peaks parandama ka kogu ELi ja kõigi selle liikmesriikide metsandusmeetmete järelevalve-, 
aruandlus- ja kontrollsüsteeme, sh planeerimistegevust.
Projekti tulemus
Paremad ELi maakasutuse, maakasutuse muutumise ning metsanduse valdkonna meetmete järelevalve-, 
aruandlus- ja kontrollsüsteemid, mille eesmärk on suurendada sektori suutlikkust ja aidata ELil 
vähendada heitkoguseid, kohaneda kliimamuutusega ja kaitsta bioloogilist mitmekesisust.Uute Euroopa 
kliimametsade sotsiaalmajanduslik ja ökosüsteemide põhine tasuvusanalüüs. REDD-meetmete paremad 
järelevalve-, aruandlus- ja kontrollsüsteemid ning suutlikkus REDD-mehhanismi raames antavate 
usaldusväärsete metsakrediitide toetamiseks.
Põhjendus:
REDD-mehhanismi raames antavad usaldusväärsed metsakrediidid on ELi välja kuulutatud eesmärk 
heitkoguste vähendamisel, kliimamuutusega kohanemisel ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel ning 
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selleks on vaja toimivat mitmetasandilist järelevalvesüsteemi. Lisaks peab EL parandama oma suutlikkust ja 
meetodeid ELi metsandustegevuse rahastamise, planeerimise ja jälgimise järelmeetmete osas. See on vajalik 
tulevasi poliitilisi otsuseid silmas pidades ja seetõttu, et pärast 2012. aastat rahastatakse selliseid projekte 
osaliselt ELi heitkogustega kauplemise süsteemist.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5901 === ENVI/5901 ===

esitaja(d): Áder János, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserv

Kogusumma 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt − Publikatsioonide ajakohastamine kliimamuutuse potentsiaalse mõju 
osas ELi joogiveekaitsealadele ning prioriteetide määramine eri liiki joogiveevarude hulgas
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projekti pealkiri: „Publikatsioonide ajakohastamine kliimamuutuse potentsiaalse mõju osas ELi 
joogiveekaitsealadele ning prioriteetide määramine eri liiki joogiveevarude hulgas”
Eelarve: 500 000 eurot
Projekti alguskuupäev: 01.01.2011
Projekti lõpukuupäev: 31.12.2011
Projekti eesmärk:
Kui kliimamuutusega seotud protsesse vajalikul määral arvesse võtta, on ohustatud veevarusid (nagu 
kaldafiltratsiooniga veekaitsealad või muud tüüpi joogiveekaitsealad) kasutades võimalik tagada 
pikaajaline joogiveevarustus. 
Kliimamuutuse potentsiaalset mõju joogiveekaitsealadele puudutav ELi publikatsioonide ajakohastamine 
on koos muude projektide tulemustega esimene samm edasisel analüüsil, mille eesmärk on strateegiliste 
(tulevaste) joogiveevarude tõhusam kindlaksmääramine.
Projekti lühikirjeldus:
Projekti raames ajakohastatakse ELi publikatsioonide joogiveevarustuseks kasutatavate veevarude 
(põhjavesi, pinnavesi, karstivesi, kaldafiltratsiooni läbinud vesi) funktsioneerimis- ja loomulike 
täitumismehhanismide osas ekstreemsetes klimaatilistes tingimustes. Eri liiki joogiveekaitsealade 
kliimamuutusemõjusid puudutav ajakohastamine hõlmab ka esmatähtsate teemade ja valdkondade 
määramist. Publikatsioonide ajakohastamise tulemusi võrreldakse teiste projektide (nagu Pannoonia 
madalikuga seotud ettevalmistav tegevus „Pannoonia madaliku kliima”) tulemustega. Nimetatud projekti 
eesmärk on muu hulgas hinnata joogiveevarude, veevärgi ja kanalisatsiooni vastuvõtlikkust 
kliimamuutuse mõjudele.
Lõppeeesmärk on tagada ohustatud veekaitsealade pikaajaline säilimine, et kindlustada puhta veega 
varustatus isegi kliimamuutuse mõjude realiseerumise korral. 
Ilma kliimamuutuse mõjude analüüsita ei oleks varustuse tagamise meetmetel mingisugust alust ja need 
võivad joogiveekaitsealade ohutuse säilitamise seisukohalt olla isegi mittepiisavad. Ekstreemsetel juhtudel 
võib tagajärjeks olla olukord, kus elanike varustamiseks ei jätku vett.
Et puhta vee varustus on üks suurimaid probleeme maailmas, annaks ebasoodsate protsesside mõjude 
ennetamiseks kavandatavad meetmed Euroopale konkurentsieelise.
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Osalevad riigid:
kõik riigid, mille veevärgis kasutatakse ohustatud veekaitsealade (põhjavesi, pinnavesi, kaldafiltratsiooni 
läbinud vesi, karstivesi) vett. Eelkõige on projekt kasulik pikkade jõgede ääres ja mägipiirkondades 
asuvatele riikidele, mille hulka kuuluvad peamiselt järgmised:
Ungari, Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Serbia, Poola, Itaalia, Austria, Saksamaa.
Projekti tulemus:
– ELi publikatsioonide ajakohastamine kliimamuutuse potentsiaalset mõju osas ELi veekaitsealadele.
Esmatähtsate teemade ja valdkondade määramine.
Põhjendus:
Mõnede Euroopa riikide praegusi ja tulevasi joogiveekaitsealasid (kus asuvad strateegilised veevarud) 
ohustavad kliimamuutuse mõjud. Ekstreemsete ilmastikutingimuste korral võib jõgede täitumist ja 
veetaseme kõrgust mõjutavate sademete hulga ja jaotuse muutumine mõjutada veetootmise parameetreid. 
Teadmised kliimamuutuse eri stsenaariumide mõjudest strateegilistele joogiveekaitsealadele tuleb läbi 
vaadata.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5902 === ENVI/5902 ===

esitaja(d): Eickhout Bas, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
-------------------------------

Artikkel 21 03 01 — Valitsusvälised osalejad arengukoostöös
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

21 03 01 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000
Reserv

Kogusumma 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000

Põhjendus:
Sellelt eelarverealt paigutati teistele eelarveridadele ümber 43 miljonit eurot, sest komisjon väitis, et 
keeruline oli tuvastada meetmeid, mida tuleb rahastada 2009. aastal Kopenhaagenis vastuvõetud 
kiirkäivituse rahastamismeetme raames. Riiklikud kohanemiskavad sisaldavad menetlust, mille eesmärk on 
määrata kindlaks esmatähtsad tegevused, mis on kooskõlas vastava riigi tungivate ja kiireloomuliste 
vajadustega kliimamuutusega kohanemisel. Alates 2008. aasta oktoobrist on ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sekretariaat saanud riiklikke kohanemiskavasid 38 vähim arenenud riigilt. Komisjoni 
peaks olema võimalik tuvastada riiklikest kohanemiskavadest pärit meetmed.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5903 === ENVI/5903 ===

esitaja(d): Staes Bart, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
-------------------------------

Punkt 06 02 02 01 — Euroopa Meresõiduohutuse Amet — Toetus jaotistele 1 ja 2
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

06 02 02 01 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000
Reserv

Kogusumma 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000

-------------------------------
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Punkt 06 02 02 03 — Euroopa Meresõiduohutuse Amet — Saastetõrjemeetmed
Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

06 02 02 03 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000
Reserv

Kogusumma 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000

Märkused:
Pärast lõiku:
Vastavalt finantsmääruse artiklis 185 osutatud asutuste .......... kantakse tulude koondarvestuse artiklisse 6 6 
0 0.
Muuta teksti järgmiselt:
Euroopa Liidu toetus Euroopa Meresõiduohutuse Ametile on 2011. aastal kokku 54 936 150 eurot. 
Eelarvesse kantud 50 696 170 euro suurusele summale lisatakse 4 239 980 euro suurune tagasinõutud 
ülejääk. kogutoetus Euroopa Meresõiduohutuse Ametile 2011. aastal on kokku 54 046 150 eurot. Eelarvesse 
kantud 49 806 170 euro suurusele summale lisatakse 4 239 980 euro suurune tagasinõutud ülejääk.

-------------------------------
Punkt 06 02 02 02 — Euroopa Meresõiduohutuse Amet — Toetus jaotisele 3
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

06 02 02 02 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170
Reserv

Kogusumma 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170

Põhjendus:
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti volitusi tuleks laiendada, et need hõlmaksid lisaks laevadele ka 
naftaplatvorme, ja need uued volitused peaks kajastuma ka ameti eelarves ja personalis. Ametil palutakse 
esitada vajalikud muudatused, mis uute ülesannete täitmiseks ametikohtade loetelus ja assigneeringutes tuleb 
teha. Kuni ettepanekute esitamiseni kantakse eelarvesse 3 miljoni euro ulatuses lisavahendeid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5904 === ENVI/5904 ===

esitaja(d): Schlyter Carl, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
-------------------------------

Artikkel 08 04 01 — Koostöö — Nanoteadused, nanotehnoloogia, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad
Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

08 04 01 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000
Reserv

Kogusumma 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000

Märkused:
Pärast lõiku:
Kõnealuses valdkonnas võetud meetmete eesmärk on aidata .......... keskkonda paisatavate ohtlike ainete 
hulga vähendamisega.
Lisada järgmine tekst:
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Pool nanoteadustele suunatavatest vahenditest tuleks eraldada keskkonna- ja terviseriskide hindamisele.
Põhjendus:
Praegusel ajal kulub umbes 90% vahenditest uute toodete väljatöötamisega seotud uuringutele ning seetõttu 
on riskide hindamiseks vaja avaliku sektori raha. Riskide parem tundmine annab ka Euroopa ettevõtetele 
konkurentsieelise.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5905 === ENVI/5905 ===

esitaja(d): Durant Isabelle, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
-------------------------------

Artikkel 17 03 06 — ELi tegevus tervise valdkonnas
Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Reserv

Kogusumma 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Märkused:
Pärast lõiku:
Selle tugisamba eesmärk on tõhustada tervisega seotud .......... kodanikele tervislike elustiilivalikute 
tegemiseks.
Lisada järgmine tekst:
Siia alla kuulub ka kogu ELis erakorraliste meditsiini teenusele ligipääsu võimaldava Euroopa ühtse 
hädaabinumbri 112 tundmist ja nõuetekohast kasutamist edendav teavitus- ja selgitustöö. 
Põhjendus:
Südame-veresoonkonna haigused on 27 liikmesriigiga ELis1 kõige levinumad haigused ning õnnetuste 
tagajärjel hukkub igal aastal 252 000, vajab haiglaravi 7 000 000 ning saab püsiva puude 3 000 000 inimest. 
112 on kõikides liikmesriikides kasutusel olev ühtne Euroopa hädaabinumber, mille abil kasutada kiirabi-, 
tuletõrje- või politseiteenuseid. 19 aastat pärast Euroopa hädaabinumbri kasutuselevõttu ei tea 75% 
eurooplastest ikka veel, et tegemist on Euroopa hädaabinumbriga (vt Eurobaromeetrit nr 285)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5906 === ENVI/5906 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Artikkel 23 03 01 — Kodanikukaitse Euroopa Liidus
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

23 03 01 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000
Reserv

Kogusumma 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000

                                               
1„Injuries in the European Union”, vt https://webgate.ec.europa.eu/idb/documents/2009-IDB-

Report_screen.pdf 
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Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5907 === ENVI/5907 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Punkt 23 01 04 02 — Kodanikukaitse — Halduskorralduskulud
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

23 01 04 02 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000
Reserv

Kogusumma 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5908 === ENVI/5908 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Artikkel 07 12 01 — ELi kliimameetmeid käsitleva poliitika ja õigusaktide rakendamine 
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 12 01 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000
Reserv

Kogusumma 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5909 === ENVI/5909 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Punkt 07 03 09 01 — Toetus Euroopa Keskkonnaagentuurile — Toetus jaotistele 1 ja 2
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 09 01 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000
Reserv

Kogusumma 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5910 === ENVI/5910 ===
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esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Punkt 17 03 07 01 — Euroopa Toiduohutusamet — Toetus jaotistele 1 ja 2
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 07 01 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000
Reserv

Kogusumma 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5911 === ENVI/5911 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Punkt 17 03 10 01 — Euroopa Ravimiamet — Toetus jaotistele 1 ja 2
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 10 01 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000
Reserv

Kogusumma 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5912 === ENVI/5912 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Punkt 17 03 10 02 — Euroopa Ravimiamet — Toetus jaotisele 3
Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 10 02 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000
Reserv

Kogusumma 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000

Märkused:
Enne lõiku:
Assigneering on ette nähtud ainult ameti töökavaga, .......... ülesannetega seotud halduskulude (jaotis 3) 
katmiseks.
Muuta teksti järgmiselt:
Endine punkt 02 03 02 02Endine punkt 02 03 02 02
Pärast lõiku:
Vastavalt finantsmääruse artiklis 185 osutatud asutuste .......... mis kantakse tulude koondarvestuse punkti 6 6 
0 0.
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Muuta teksti järgmiselt:
Euroopa Liidu toetus 2011. aastal on kokku 38 420 000 eurot. Eelarvesse kantud 32 943 000 euro 
suurusele summale lisatakse 5 477 000 euro suurune tagasinõutud ülejääk. on 2011. aastal kokku 37 685 
000 eurot. Eelarvesse kantud 32 208 000 euro suurusele summale lisatakse 5 477 000 euro suurune
tagasinõutud ülejääk.
Põhjendus:
Euroopa Ravimiameti vahendid sõltuvad suuresti teenustasudest. Seetõttu on amet eriti tundlik turu 
ettearvamatu kõikumise suhtes, mida ei saa ELi eelarve koostamisel arvesse võtta. Euroopa Parlament on 
mitmel korral nõudnud, et sihtotstarbelisi tulusid ei võetakse ELi eelarvest antava toetuse suuruse 
määramisel arvesse. See vahend peaks pigem tagama ametile vajaliku eelarvealase paindlikkuse kiireks 
reageerimiseks muutuvatele turutingimustele. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5913 === ENVI/5913 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Punkt 17 04 07 01 — Sööda ja toidu ohutus ning sellega seotud tegevus — Uued meetmed
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 04 07 01 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000
Reserv

Kogusumma 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5914 === ENVI/5914 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Artikkel 17 03 06 — ELi tegevus tervise valdkonnas
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Reserv

Kogusumma 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5915 === ENVI/5915 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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Artikkel 07 03 07 — „LIFE+” (keskkonna rahastamisvahend — 2007–2013)
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000
Reserv

Kogusumma 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5916 === ENVI/5916 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Artikkel 17 01 01 — Tervise- ja tarbijakaitse poliitikavaldkonnas alaliselt töötava personaliga seotud kulud
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -1 519 473 -1 519 473 74 454 176 74 454 176
Reserv 200 652 200 652 1 519 473 1 519 473 1 519 473 1 519 473

Kogusumma 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Põhjendus:
2% vahenditest paigutatakse reservi ja see vabastatakse, kui komisjon esitab aruande Euroopa 
Toiduohutusametile tasutavaid maksusid käsitlevate ELi õigusaktide võimalikkuse ja soovitatavuse kohta, 
nagu on märgitud määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 45.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5917 === ENVI/5917 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Artikkel 17 01 01 — Tervise- ja tarbijakaitse poliitikavaldkonnas alaliselt töötava personaliga seotud kulud
Muuta arvnäitajaid ja ??? järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -8 450 000 -8 450 000 67 523 649 67 523 649
Reserv 200 652 200 652 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Kogusumma 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Tingimused assigneeringute vabastamiseks reservist:
Lisada järgmine tekst:
Seetõttu paigutatakse reservi 8 450 000 eurot, mis moodustab 50% ühenduse tubakaalase uurimistöö ja 
teabelevi fondile 2010. aastal ettenähtud assigneeringutest, ja reservi paigutatud assigneeringud 
vabastatakse siis, kui komisjon esitab
— ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi järelmeetmete algatuse.
Põhjendus:
Ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi abil toetatakse projekte, mille eesmärk on suurendada 
üldsuse teadlikkust tubakatarbimise kahjulikust mõjust. 2010. aastal lõppevad assigneeringud on saadud 
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vahendite ümberpaigutamise teel tubaka lisatoetuse realt.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5918 === ENVI/5918 ===

esitaja(d): Haug Jutta, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Artikkel 05 01 01 — Põllumajanduse ja maaelu arendamise poliitikavaldkonnas alaliselt töötava 
personaliga seotud kulud
Muuta arvnäitajaid ja ??? järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

05 01 01 96 302 567 96 302 567 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 -8 450 000 -8 450 000 89 465 148 89 465 148
Reserv 270 293 270 293 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Kogusumma 96 572 860 96 572 860 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 97 915 148 97 915 148

Tingimused assigneeringute vabastamiseks reservist:
Lisada järgmine tekst:
Seetõttu paigutatakse reservi 8 450 000 eurot, mis moodustab 50% ühenduse tubakaalase uurimistöö ja 
teabelevi fondile 2010. aastal ettenähtud assigneeringutest, ja reservi paigutatud assigneeringud 
vabastatakse siis, kui komisjon esitab
— ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi järelmeetmete algatuse.
Põhjendus:
Fondi jaoks ettenähtud assigneeringud on saadud vahendite ümberpaigutamise teel tubaka lisatoetuse realt 
(05 03 02 22). Need assigneeringud lõppevad 2010. aastal.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5919 === ENVI/5919 ===

esitaja(d): Iacolino Salvatore, Uggias Giommaria, Bartolozzi Paolo, Tatarella Salvatore, Angelilli Roberta, 
Mathieu Véronique, Rinaldi Niccolò, Melo Nuno, Muscardini Cristiana, Bonsignore Vito, Pittella Gianni, 
Hohlmeier Monika, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Mauro Mario, Collino Giovanni, Zanicchi Iva, Pirillo 
Mario, Rossi Oreste, Ronzulli Licia, Crocetta Rosario, Rivellini Crescenzio, Berlato Sergio, Speroni 
Francesco Enrico, Gardini Elisabetta, Grossetête Françoise, Griffin Nick, Strasser Ernst, Keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
Lisada: 17 03 11

Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed

17 03 11 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Reserv

Kogusumma 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Rubriik:
Artikkel 17 03 11 — Katseprojekt − Sportlaste haigestumine amüotroofilisse lateraalskleroosi
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Amüotroofilise lateraalskleroosi tekkepõhjus ei ole veel teada. Arvatakse, et on olemas seos 
amüotroofilise lateraalskleroosi ja dopingu/ravimite kuritarvitamise vahel, kuid see pole lõplikult 
tõestatud. Äärmiselt murettekitav on erakordselt paljude elukutseliste Itaalia jalgpallurite haigestumine.
Katseprojekti eesmärk on edendada amüotroofilise lateraalskleroosi võimalike põhjuste uurimist, 
pöörates seejuures erilist tähelepanu elukutselistele sportlastele ja uurides ravimite kuritarvitamise 
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võimalikku mõju sportlastele. 
Projekti viivad tõendatud professionaalsusega asutuste korralduslikul toel läbi tervishoiuasutused, kel on 
harvaesinevate neurodegeneratiivsete haiguste vallas suured kogemused ja kes vastutavad järgmise eest:
1. amüotroofilise lateraalskleroosi all kannatavate patsientide jälgimine ja nende kohta andmete 
kogumine, sh patsientide ühenduste abil;
2. amüotroofilise lateraalskleroosi all kannatavate sportlaste jälgimine ja nende kohta andmete 
kogumine, sh spordiliitude ja -ühenduste ning vabatahtlike organisatsioonide abil;
3. amüotroofilise lateraalskleroosi ennetamise heade tavade kindlaks tegemine ja strateegiate 
väljatöötamine;
4. tulemuste levitamine vastava valdkonna ekspertide kohtumiste, konverentside ja infomaterjalide 
avaldamise teel ning spetsiaalsete keskuste ja spordiühenduste kaudu;
5. koolitusprogrammide väljatöötamine tervisliku füüsilise võimekuse edendamiseks, eelkõige noorte 
hulgas;
6. kogemustepõhise sportlaste andmebaasi koostamine, kuhu kantakse sportlaste vigastused ja 
sportlaskarjääri jooksul võetud ravimite liigid.
Il progetto avrà durata biennale.
Põhjendus:
Amüotroofiline lateraalskleroos on motoorse närvisüsteemi haigus, mida iseloomustab ajus ja seljaajus 
olevate rakkude progressiivne ja pidurdamatu degeneratsioon, mille tulemuseks on järjest suurenev puue. 
Igal aastal diagnoositakse maailmas ligikaudu 120 000 uut juhtu. Põhjused ei ole teada, kuigi tegemist on 
ilmselt mitme teguri põhjustatud haigusega. Haiguse sagedasem esinemine elukutseliste sportlaste hulgas 
annab alust arvata, et ravimite kuritarvitamine on üks haiguse tekkepõhjuseid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5920 === ENVI/5920 ===

esitaja(d): Jørgensen Dan, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 17 04 03 04
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
17 04 03 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Katseprojekt − Elusloomade pikamaaveol kasutatavatele navigatsioonisüsteemidele ühtlustatud tehniliste 
nõuete kehtestamine 
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Pädevate asutuste vahelise ebapiisava infovahetuse tagajärjeks on loomade kaitset vedamise ajal 
käsitlevate ühenduse õigusaktide puudulik jõustamine. Seetõttu tuleb eri liikmesriikide pädevate asutuste 
koostöö parandamiseks kehtestada paindlikud menetlused. 2011. aastaks kavandatud katseprojekti 
raames oleks võimalik asutada avalikku ja erasektorit ühendav konsortsium, kuhu kuuluksid 
liikmesriikide pädevate asutuste, transpordiettevõtete, Euroopa loomakaitseorganisatsioonide, 
sõiduktootjate, satelliitnavigatsioonisüsteemide tootjate ja intelligentsete transpordisüsteemidega 
tegelevate asutuste esindajad ja mille eesmärk oleks välja töötada ühtlustatud tehnilised ja käitusnõuded 
ning sertifitseerimissüsteemid, mis vastaksid loomade kaitset vedamise ajal käsitleva määruse (EÜ) nr 
1/2005 artikli 20 kohustustele ja eesmärkidele. Projekti raames tuleks selgitada, kuidas 
navigatsioonisüsteemis olevaid andmeid õigusaktide parema jõustamise huvides ning samal ajal 
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andmekaitsenõuetest kinni pidades koguda ja analüüsida.
Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi kommentaar
Komisjon toetab seda katseprojekti, kuid soovitab seda veidi muuta. Komisjon on mitmel korral 
rõhutanud õigusaktide jõustamise tähtsust ja teeb praegu tööd navigatsioonisüsteemide ühtlustamise 
kallal.
Ühtlustatud nõuete puudumise tõttu on pädevatel asutustel keeruline teostada reaalajas kontrollimist, sest 
nad ei pruugi teada, kuidas olemasolevatele andmetele ligi pääseda, ja samuti ole võimalik andmeid ELi 
tasandil koguda ja analüüsida.
Komisjon on seisukohal, et projekti raames tuleks ka selgitada, kuidas navigatsioonisüsteemis olevaid 
andmeid õigusaktide parema jõustamise huvides ning samal ajal andmekaitsenõuetest kinni pidades 
koguda ja analüüsida. 
Komisjon soovitab kaasata ka liikmesriikide pädevad asutused, sest nemad vastutavad kõnealuste 
õigusaktide jõustamise eest.
Põhjendus:
Loomade kaitset vedamise ajal käsitlevas määruses (EÜ) nr 1/2005 on sätestatud, et alates 2009. aastast 
peavad kõik pikamaavedusid teostavad sõidukid olema ühenduse eeskirjade täitmiseks varustatud 
navigatsioonisüsteemiga ning muude andmekogumis- ja salvestusseadmetega. Siiani ei ole ELi tasandil 
ühtlustatud tehnilisi nõudeid avaldatud ja transpordiettevõtjatel ei ole selgust, milliseid seadmeid osta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5921 === ENVI/5921 ===

esitaja(d): Krahmer Holger, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Reserv

Kogusumma 300 000 300 000 300 000 300 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt – Õhusaasteainete heitkogustega kauplemise ühildumine kehtivate 
õigusaktidega
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projekti eesmärk on hinnata õhusaasteainete heitkogustega kauplemise ühildumist kehtivate 
õigusaktidega. Seatud eesmärgid võib võtta kokku järgmiselt:
hinnata kehtivaid õigusakte arvesse võttes õhusaasteainete heitkogustega kauplemise keskkonnaalast 
ning majanduslikku kulu ja tulu;
selgitada, millises ulatuses suurendab õhusaasteainete heitkogustega kauplemine topeltreguleerimist;
selgitada, millises ulatuses suurendab õhusaasteainete heitkogustega kauplemine õigusliku reguleerimise 
keerukust;
Projekti alguskuupäev: 01.01.2011
Projekti lõpukuupäev: 31.12.2011
Põhjendus:
Õhusaasteainete heitkogustega kauplemist käsitlevate tõhusa, toimiva ja mõjusa õigusliku reguleerimise 
tagamiseks tuleks selgitada, millises ulatuses ühildub õhusaasteainete heitkogustega kauplemine kehtivate 
õigusaktidega ja ega see ei põhjusta õhusaasteainete heitkoguste vallas topeltreguleerimist ega suurenda 
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õigusliku reguleerimise keerukust. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5922 === ENVI/5922 ===

esitaja(d): Krahmer Holger, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Reserv

Kogusumma 300 000 300 000 300 000 300 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 Katseprojekt – Raskete tarbesõidukite süsinikdioksiidi heite vähendamise võimalused
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projekti eesmärk on hinnata võimalust veelgi vähendada raskete tarbesõidukite süsinikdioksiidi heidet ja 
mõju keskkonnale. Seatud eesmärgid võib võtta kokku järgmiselt:
eri nõuete ja süsinikdioksiidi heite vähendamise meetmete keskkonnatulu ning majanduslike kulude ja 
tulude hindamine;
tehnoloogia arengu ja võimaluste ning süsinikdioksiidi heite vähendamise tõhususe hindamine, pöörates 
eriti tähelepanu kulutasuvusele;
uurida, mil määral muudab raskete tarbesõidukite süsinikdioksiidi heite reguleerimine õigusaktid veelgi 
keerulisemaks.
Projekti alguskuupäev: 01/01/2011
Projekti lõpukuupäev: 31/12/2011
Põhjendus:
Süsinikdioksiidi heite vähendamine on seotud kõrgete tehnoloogiliste kuludega. Seetõttu on enne 
õigusaktidega seotud otsuste tegemist oluline uurida raskete tarbesõidukite süsinikdioksiidi heite 
vähendamise kulutasuvust ja ka mõju.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5923 === ENVI/5923 ===

esitaja(d): Lepage Corinne, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Artikkel 02 02 01 — Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm — Ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programm
Muuta arvnäitajaid, rubriiki, selgitusi ja õiguslikku alust järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

02 02 01 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000
Reserv

Kogusumma 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000

Rubriik:
Artikkel 02 02 01 — (Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm – Ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programm) Ökouuendus te  esmakordse kasutamise ja turuleviimise 
projektidKonkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm — Ettevõtluse ja uuendustegevuse 
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programm
Märkused:
Pärast lõiku:
Mis tahes tulu alusel, mis on saadud kolmandate isikute .......... täiendavaid assigneeringuid vastavalt 
finantsmäärusele.
Lisada järgmine tekst:
Assigneeringu eesmärk on suurendada ökouuenduste esmakordse kasutamise ja turuleviimise 
projektidele mõeldud vahendeid 32 560 000 eurolt 70 000 000 eurole.
Projektid puudutavad selliste ühenduse tasandil oluliste öko-uuenduslike tehnoloogiate, toodete, teenuste 
või meetodite esmakordset kasutamist või turuleviimist, mille tehnilised esitlused on olnud edukad, kuid 
mis pole jääkriski tõttu veel turul läbi löönud. Uuenduslike ökoloogiliste tehnoloogiate toetamine peaks 
aitama kõrvaldada takistusi ökouuenduste väljatöötamisel ja laialdasel kasutamisel, looma või 
suurendama öko-uuenduslike toodete turge ja parandama ELi ettevõtete konkurentsivõimet 
maailmaturul. Nende projektide eesmärk peaks olema ka keskkonnamõjude vähendamine või ettevõtete, 
eelkõige VKEde keskkonnasäästlikkuse parandamine. 
Varasemate konkursside kogemus näitab, et VKEdel on järjest suurem huvi öko-uuenduslike 
tehnoloogiate turuleviimise vastu. 2009. aasta (32 miljoni euro suuruse eelarvega) konkursile esitati 202 
taotlust. See tähendab, et võrreldes 2008. aasta konkursile esitatud 134 taotlusega kasvas taotluse arv pea 
poole võrra. Konkursil osales kokku 614 osalejat 32 riigist. Kokku taotleti 150 miljonit eurot, mis 
tähendab pea 40% kasvu võrreldes sellele eelnenud aasta konkursiga. Peaaegu 70% konkursil osalejatest 
olid VKEd.
Konkursikutsetega tegeleb Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI). Konkursside 
läbiviimise hõlbustamiseks tuleb järgmistel aastatel tagada samasugusel tasemel vahendid, et EACI-l 
oleks võimalik oma tegevusest tuleneva töökoormusega enam-vähem stabiilselt toime tulla.
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi abil ökouuenduste edendamine aitab kaasa 
keskkonnatehnoloogia tegevuskava elluviimisele. Selle tegevuskava eesmärk on soodustada ökouuendusi 
ja innustada keskkonnatehnoloogiaid laialdaselt kasutusele võtma. Nimetatud meetmega toetatakse öko-
uuenduslike toodete, tehnoloogiate, teenuste või meetoditega seotud projekte, mille eesmärk on 
vähendada keskkonnamõju või toetada ressursside optimaalset kasutamist. Seega peaks see meede lisaks 
keskkonnatehnoloogia tegevuskava elluviimisele toetama ka ühenduse meetmete rakendamist sellistes 
valdkondades, nagu kliimamuutuste pakett, säästva tarbimise ja tootmise tegevuskava, säästev 
tööstuspoliitika ning juhtivate turgude algatus. Konkursi prioriteetides võetakse neid poliitilisi algatusi 
arvesse ja seetõttu on kesksel kohal märkimisväärse uuenduspotentsiaaliga ja suurima keskkonnaalase 
kasuga sektorid.
Õiguslik alus:
Pärast lõiku:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1639/2006/EÜ, .......... raamprogramm (2007–2013) (ELT L 310, 
9.11.2006, lk 15).
Lisada järgmine tekst:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsus nr 1639/2006/EÜ, eelkõige selle artikli 5 
lõige 1.
Põhjendus:
Projektid puudutavad selliste ühenduse tasandil oluliste öko-uuenduslike tehnoloogiate, toodete, teenuste või 
meetodite esmakordset kasutamist või turuleviimist, mille tehnilised esitlused on olnud edukad, kuid mis 
pole jääkriski tõttu veel turul läbi löönud. Uuenduslike ökoloogiliste tehnoloogiate toetamine peaks aitama 
kõrvaldada takistusi ökouuenduste väljatöötamisel ja laialdasel kasutamisel, looma või suurendama öko-
uuenduslike toodete turge ja parandama ELi ettevõtete konkurentsivõimet maailmaturul.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Muudatusettepaneku projekt 5924 === ENVI/5924 ===

esitaja(d): Rossi Oreste, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 04 03 13
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
04 03 13 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserv

Kogusumma 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Rubriik:
Artikkel 04 03 13 — Katseprojekt – Elupäästva tekstisõnumi teenus: projekt puuetega inimestele
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Teenus põhineb ainulaadsel nutikal platvormil, mis suudab end ise programmeerida ja piiramatul arvul 
praktilisi rakendusi genereerida. Süsteem suudab mõista kurdilt või muu puudega inimeselt tulevat 
abipalvet ja võtta asjakohaseid meetmeid. Süsteem suhtleb kasutajaga, näiteks tekstisõnumi abil, milles 
süsteem küsib täpsemat infot hädaolukorra kohta, et saate see teave väljasaadetud politseile või 
kiirabibrigaadile. Tänu sellele on võimalik asjakohaseid meetmeid võtta võimalikult kiiresti ja tõhusalt.
Tänu sellisele teenusele on igal puudega inimesel võimalik saata päästeteenistusele abipalve kiiresti ja 
tõhusalt ning tehes seda lihtsa tekstisõnumi abil.
Ohuolukorras olev kasutaja saadab tekstisõnumi „SOS” koos asjakohase päästeteenistuse (politsei, kiirabi 
jne) nimega teatavale serverinumbrile. Server edastab teksti lüüsi, kust see saadetakse programmi 
„virtuaalsesse ajusse”, mis tõlgendab käsku ja võtab ühendust asjakohase teenistuse IT-süsteemidega. 
Vastava teenistuse ekraanile ilmub automaatselt kasutaja mobiilinumbrilt saadetud abipalve ning 
kasutaja asukohta kajastav kolmemõõtmeline kaart. Samal ajal küsib programmi „aju” kasutajalt 
automaatselt lähemat infot (nt, kas keegi on vigastatud), tänu millele tekib selgem pilt kasutajat 
ohustatavast olukorrast. Kasutaja saadetud üksikasjalikud andmed ilmuvad väljasaadetud 
päästeteenistuste liikmete mobiiltelefonide või muude mobiilsete seadmete ekraanidele ning tänu sellele 
on neil võimalik eesootavateks oludeks võimalikult hästi valmistuda. Kui kasutaja annab teada, et keegi 
on vigastatud, hoiatab „aju” samal moel automaatselt päästeteenistusi ja teisi asjaomaseid süsteemiga 
ühendatud teenistusi. Kõige lõpuks saadetakse kasutajale tekstisõnum ja talle antakse teada, et tema 
abipalve on vastu võetud ja asjakohaste meetmete võtmine toimub võimalikult kiiresti.
Süsteem hõlmab järgmist:
1. süsteem ja teenused on kasutatavad kõigis maailma keeltes;
2. serveriruum, kus abipalveid võetakse vastu 24 tundi ööpäevas ja mis on ühenduses Euroopa 112-
juhtimiskeskustega;
3. 24 tundi tööpäevas töötav kõnekeskus, kuhu helistamine on tasuta;
4. teenus TSV (itaaliakeelne lühend väljendist „Ma päästan su elu”), tänu millele on võimalik 
tekstisõnumi abil saada andmeid kiirabihaiglate kohta, ning teenuse abonementkaartide väljastamine;
5. süsteemi kasutuselevõtt kõigis Itaalia piirkondades;
6. Torino politsei juba katsetab seda süsteemi.
Põhjendus:
Teenuse väljatöötamise põhjuseks oli vajadus kiireks ja tõhusaks tegutsemiseks kurtidelt või muu puudega 
inimestelt tulevate abipalvete korral. Eesmärk on tagada, et teistest inimestest erinevad võimed ei vähendaks 
selliste inimeste ohutust ega abi palumise ja saamise võimalusi. Teenus täiendab meedet REACH112 ja on 
sellega kooskõlas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Muudatusettepaneku projekt 5925 === ENVI/5925 ===

esitaja(d): Scottà Giancarlo, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 13 04
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 13 04 — Ebasoodsate tingimustega ja kliimamuutusest mõjutatud eelmäestikupiirkonna 
keskkonna taastamine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
642,52 km2 suuruse ebasoodsate tingimustega piirkonna keskkonnaprobleemide ja piirkonnas asuva 22 
kohaliku omavalitsuse (Budoia, Polcenigo, Caneva, Cordignano, Cappella Maggiore, Sarmede, Fregona, 
Vittorio Veneto, Colle Umberto, Refrontolo, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Sernaglia Della 
Battaglia, Farra di Soligo, Miane, Revine Lago, Cison di Valmarino, Follina, Tarzo, Segusino, Vidor ja 
Valdobbiadene) tõstatud küsimuste analüüs näitas, et
1. tähelepanu tuleb pöörata liigveest põhjustatud probleemidele ning need probleemid 
maaparandusmeetmete abil lahendada, sest nii on võimalik ennetada kliimamuutuse põhjustatud kõrgvett 
ja üleujutusi, mis kahjustavad kultuure ja ökosüsteeme;
2. tuleb võtta meetmeid mäenõlvade tüüpilise keskkonna säilitamiseks; mäenõlvadel on asustus järk-
järgult kadumas; sel on ümbritsevale piirkonnale suur mõju ja selle tagajärjel muutub kliimamuutusest 
põhjustatud olukord veelgi halvemaks.
Punkti 1 osas tuleks märkida järgmist: 
Ülalnimetatud kohalikud omavalitsused ei suuda piirkonna veekogusid oma vajaduste rahuldamiseks 
majandada. Kõige vihmasematel aastaaegadel (sügis ja kevad) tekivad pinnase kalde ja morfoloogia tõttu 
väiksed perioodilised üleujutused, mis kahjustavad kultuure ja ökosüsteeme. Piave jõest kuni Livenza 
jõeni kulgevas eelmäestikupiirkonnas esinevad väiksed maalihked, mis nõuavad pidevalt hooldustöid ning 
muudavad põllumajanduse ja keskkonna taastamise kavandamise võimatuks. Seetõttu tuleb koos 
kohaliku kogukonnaga võtta meetmeid kliimamuutuse mõju leevendamiseks.
Kõigepealt tuleb mäenõlvade ja madalamate alade (oru) kriitilised punktid kaardistada, seejärel koostada 
ühiskavad, mille abil tagada kõigi veevarude arukas majandamine (jõesängide puhastamine, järve- ja 
jõekallaste tõstmine, veehoidlate rajamine, ulatusliku niisutussüsteemi kujundamine). Praegu muu 
hulgas suvekuudel kultuuride kastmisega seotud probleemide tõttu kriisis olevale põllumajandusele 
annaks kõige paremini hoo sisse orupiirkondade strateegilistes kohtades veehoidlate rajamine.
Punkti 2 osas tuleks märkida järgmist:
Mäenõlvasid, mis moodustavad ülalnimetatud piirkonnast pea kolmandiku, on viimase 50 aastal jooksul 
iseloomustanud järkjärguline asustuse kadumine, mille tagajärjel on tekkinud tõsine keskkonnakahju. 
Rohumaade asemel on nüüd metsad, mis tähendab, et karjamaade jaoks on vähem ruumi. Seal, kus 
varem olid väiksed loomakasvatusettevõtted või karjamaad, on praegu ainult mahajäetud hooned ja 
tühjad heinamaad. Hinnanguliselt tungib mets karjamaadel igal aastal kolme meetri võrra kaugemale. 
Selle tagajärjel muutub maastik peagi täiesti teistsuguseks ja mõned piirkonnad muutuvad 
ligipääsmatuteks. Mäenõlvade fauna on juba muutumas, sest ilmuvad uued liigid (karud, metssead), kes 
liiguvad üha lähemale kõrgemal asustatud aladele. Kliimamuutuse põhjustatud kahju piiramiseks tuleb 
võtta maaparandusmeetmeid ning seejuures tuleb uuesti hakata kasvatama kultuure, mis neil aladel enne 
asukate lahkumist pikka aega kasvasid.
Sellega seoses tuleb võtta järgmisi meetmeid: metsaala piiramine; metsamaa nõuetekohane hooldamine 
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(sh praegu tihti esinevate tulekahjude vältimine); looduskaitseala rajamine; mahajäetud 
juurdepääsuteede taasavamine; selliste kultuuride taaskasvatamine, mis säilitavad maastikku ja 
leevendavad kliimamuutuse mõju. Lühidalt: vaja on mitmeid meetmeid hästi toimiva mägipiirkonna 
taastamiseks. Piirkonnas elab praegu 133 050 inimest.
Põhjendus:
Projekt on äärmiselt oluline, sest tänu Kopenhaagenis vastuvõetud kliimamuutusevastase võitluse 
põhimõtteid arvestavale keskkonnakaitsele püütakse sellega aidata piirkondi, mida ähvardab asukaist 
tühjenemine, kuid kus kliimamuutuse mõju on võimalik jõupingutuste korral suuresti leevendada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5926 === ENVI/5926 ===

esitaja(d): Skylakakis Theodoros, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 13 04
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Reserv

Kogusumma 400 000 400 000 400 000 400 000

Rubriik:
Artikkel 07 13 04 — Katseprojekt − Kliimamuutuse ja suurtulekahjudega kohanemine: meetmete 
väljatöötamine suurtulekahjude ennetamiseks ja suurtulekahjude vastase võitluse alaste heade tavade 
vahetus
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Eesmärgid:
 selgitada meetmed, mis vähendavad suurte metsatulekahjude ohtu (näiteks selgitada, 
millist liiki puid tuleks kliimamuutuse mõju arvestades eri piirkondades istutada); 
 selgitada, kas biomassistrateegia on mõttekas siduda lagupuidu vähendamisega Vahemere-piirkonna 
metsades, 
 kus toetuse vajadus on kõige tõenäolisem; 
 töötada välja tulevased strateegiad kliimamuutusega kohanemiseks ning parandada samal 
ajal reageerimist paljudes liikmesriikides esinevale teravale probleemile.
Projekt on kasulik
keskkonnale, bioloogilisele mitmekesisusele, metsaga seotud tegevustele ja tööstustele, kohaliku tasandi 
majandusele.
Põhjendus:
Projekti eesmärk on kliimamuutuse ja suurtulekahjudega kohanemine, st meetmete väljatöötamine 
suurtulekahjude ennetamiseks ja suurtulekahjude vastase võitluse alaste heade tavade vahetus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5927 === ENVI/5927 ===

esitaja(d): Skylakakis Theodoros, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 13 04
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
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Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Reserv

Kogusumma 400 000 400 000 400 000 400 000

Rubriik:
Katseprojekt – Linna soojussaare efekti tagajärgede uurimine Euroopa tiheasustusega linnades
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Eesmärgid
 uurida kliimamuutuse eeldatavat mõju linnapiirkondade mikrokliimale;
 uurida üksikasjalikult selle seost linna soojussaare efektiga;
 uurida elanikkonna vähenenud tootlikkuse ja suurenenud energiatarbimise tekitatavat majanduslikku 
koormat;
 tarbimine Lõuna-Euroopas ja sellest tulenev kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemine, mis on selle 
täiendava energiatarbimisega seotud;
 võimalikud kohandamisstrateegiad linna soojussaare efekti vähendamiseks;
 parimate tavade vahetus sarnase linnamaastikuga Euroopa suurlinnade vahel.
Võimalik kattuvus: Puudub võimalik kattuvus varasemate või käimasolevate kuumalaineid käsitlevate 
algatustega, sest kõnealune projekt puudutab temperatuuri püsivat erinevust linna- ja maapiirkondade 
vahel ning selle erinevuse tagajärgi, mis ei piirdu kuumalainetega.
Kasusaajad
Keskkond, Euroopa tiheasustusega linnade elanikkond (elukvaliteedi, majandusliku tootlikkuse jne 
seisukohast).
Põhjendus:
Projekti eesmärk on uurida linna soojussaare efekti tagajärgi Euroopa tihedalt asustatud linnades.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5928 === ENVI/5928 ===

esitaja(d): Skylakakis Theodoros, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 17 03 11
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
17 03 11 600 000 600 000 600 000 600 000
Reserv

Kogusumma 600 000 600 000 600 000 600 000

Rubriik:
Pilot Project - Improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services 
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Objectives
The project shall study the access and usage of immigrants and other disadvantage minority groups in 
metropolitan centres, to preventive medical services (especially concerning diseases such as tuberculosis, 
hepatitis and preventive exams like pap tests and mammography). The lack of proper access shall be 
examined in terms of cultural attitudes which generate reservations and ultimately lead to a form of social 
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exclusion. Also pilot campaigns to improve access to preventive medical services will be developed, 
targeted at these specific groups in selected metropolitan centres.
The project shall also create a mechanism for exchange of best practices among local, regional and 
national authorities in different Member States; 
Beneficiaries
The people belonging to these groups, improvement of public health indicators, improvement of living 
conditions in densely populated urban environments 
Põhjendus:
This project aims to improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5929 === ENVI/5929 ===

esitaja(d): Skylakakis Theodoros, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 15 05 56
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
15 05 56 180 000 180 000 180 000 180 000
Reserv

Kogusumma 180 000 180 000 180 000 180 000

Rubriik:
Artikkel 15 05 56 — Katseprojekt − Laste tegelik kokkupuude teisese ja kolmandase tubakasuitsuga 
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Eesmärgid
 anda laste süljes leiduvate asjaomaste ainete põhjal teaduslik hinnang laste kokkupuutele teisese ja 
kolmandase 
tubakasuitsuga ELis ja võrrelda neid andmeid avaliku arvamuse küsitluse tulemustega;
 suurendada lastevanemate teadlikkust laste tahtmatust kokkupuutest tubakaga; 
 edastada tulemused suitsetamisvastastes kampaaniates kasutamiseks asjaomastele riiklikele asutustele.
Kasusaajad:
lapsed ja nende vanemad. Projekt edendab laste kaitsmist teisese ja kolmandase tubakasuitsu eest. 
Põhjendus:
Projekti eesmärk on selgitada laste tegelik kokkupuude teisese ja kolmandase tubakasuitsuga.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5930 === ENVI/5930 ===

esitaja(d): Ulmer Thomas, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 17 03 11
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
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Artikkel 17 03 11 — Katseprojekt − Parimate B-hepatiidi sõeluuringu- ja ravimeetodite väljatöötamine 
maksavähi ennetamiseks
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Nõukogu 2008. aasta vähktõvealastes järeldustes2 nenditakse, et B-hepatiidi ennetamine ja ravi on 
alternatiivsed võimalused maksavähki ennetada. Seetõttu on projekti eesmärk luua kogu Euroopa Liitu 
hõlmav B-hepatiidi parimate uurimismeetodite ja nõuetekohase järelravi süsteem, mis aitaks 
lõppkokkuvõttes maksavähki ennetada. B-hepatiit on viirus, mis põhjustab 80% kogu maailmas 
esinevatest maksavähijuhtudest3. Sellega on B-hepatiit suitsetamise järel sagedaseim kantserogeen. 
Kulutasuvuse seisukohast on ennetamine ja varajane diagnoosimine kõige olulisem, sest B-hepatiidi 
vastane vaktsineerimine aitab ennetada maksavähki ja maksasiirdamist. 
Projekti kaasatud riikide eesmärgid on:
1. suurendada üldsuse ja meditsiinitöötajate teadlikkust hepatiidist ning selle seosest maksavähiga; 
2. luua raamistik maksavähki põhjustanud hepatiidijuhtude kogu ELi hõlmavale andmebaasile; 
3. hinnata selliste maksavähipatsientide ravikulusid, kelle puhul haigust varases faasis ei diagnoositud; 
4. töötada välja asjakohastes tervishoiu- või ühiskondlikes asutustes läbiviidavate B-hepatiidi 
sõeluuringute programmid, milles saavad osaleda kõik riskirühma kuuluvad inimesed;
5. töötada B-hepatiidi diagnoosiga patsientidele välja tõhusad järelmeetmed;
6. levitada häid tavasid liikmesriikides. 
Projekti alguskuupäev: 01.01.2011
Projekti lõpukuupäev: 31.12.2011
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1), mida on viimati 
muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9), artikli 49 lõike 6 
tähenduses. 
Põhjendus:
Nõukogu 2008. aasta juuni järeldustes nenditi, et B-hepatiidi ja maksavähi vahel on tugev seos. B-hepatiidi 
sõeluuringud on olulised, sest 80% esmase maksavähi juhtudest on põhjustanud B-hepatiit. Maksavähk 
lõpeb sageli surmaga ja selle haiguse esinemissagedus on viimase 20 aasta jooksul lausa kahekordistunud. Et 
hepatiidi ja maksavähi vahel on tugev seos, on oluline välja töötada adekvaatsed sõeluuringumeetodid ja 
järelmeetmed, et patsiente oleks võimalik ravida enne vähi teket.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5931 === ENVI/5931 ===

esitaja(d): Panayotov Vladko Todorov, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

                                               
2 Council Conclusions on Reducing the Burden of Cancer (Nõukogu järeldused vähktõve põhjustatud 

haiguskoormuse vähendamiseks), Luxembourg, 10. juuni 2008, 
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/June/0609_EPSCO-
cancer.pdf

3 European orientation towards the Better Management of Hepatitis B in Europe (B-hepatiidiga parem 
toimetulek Euroopas), 2007.
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Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 – Katseprojekt – Ettevalmistav tegevus loodusvarade säilitamise ja kliimamuutusega 
võitlemise toetamiseks päikeseenergia (päikesekütte ja päikesepaneelide) kasutamise suurendamise kaudu
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Uus ettevalmistav tegevus loodusvarade säilitamise ja kliimamuutusega võitlemise toetamiseks 
päikeseenergia kasutamise suurendamise kaudu.
Projekti üldine eesmärk on koostada ettepanekuid tulevaste meetmete ettevalmistamiseks, et investeerida 
ELi riikides väikesemahulistesse päikeseenergia baasil kütet, jahutust ja elektrit tootvatesse 
näidislahendustesse. Konkreetne eesmärk peaks olema paigaldada elamutele seadeldisi neis riikides ja 
piirkondades, kus toetused puuduvad või neid pakutakse väga piiratud määral, et esitleda laiemale 
avalikkusele eri tehnoloogiaid ja võimalusi soojuse, jahutuse ja elektri tootmiseks päikeseenergia abil. 
Kuna tegemist on uute tehnoloogiatega ja valdav osa ELi rahvastikust ei ole eriti teadlik nende eelistest, 
saab päikeseenergiasse investeerimist eraomandis olevate elamute puhul edendada, paigaldades selliseid 
näidislahendusi elurajoonidele lähemale.
Projekti tulemusena peaks paigaldatama mitmeid päikeseenergiat kasutavaid seadeldisi elamutele ja 
hoonetele, mis on ehitatud funktsionaalseteks ja mida saab külastada. 
Põhjendus:
Vaja on ELi poolset sekkumist, et edendada elamutele mõeldud väikesemahuliste päikesekütet ja 
päikesepaneele hõlmavate lahenduste arendamist. Päikesekütte tootmine vähenes 2009. aastal 10% võrra, 
samal ajal kui EL on võtnud endale kohustuse suurendada taastuvenergia kasutamist. Kuid liikmesriikide 
võimalused toetusi pakkuda on piiratud ka majanduskriisi tõttu. Ettevalmistava tegevuse eesmärk on toetada 
päikeseenergiat kasutavate seadeldiste arvu kasvu, luues toimivad näidislahendused.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5932 === ENVI/5932 ===

esitaja(d): Panayotov Vladko Todorov, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt – Puidujäätmete kasutamine elektri- ja soojusenergia tootmiseks
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projekti eesmärk on välja töötada ja kasutusele võtta tõhusad puidujäätmete põletamise tehnoloogiad 
biosöe tootmiseks ja energiavarude tagamiseks.
Eesmärk on puidujäätmeid tõhusalt ära kasutada nii soojus- ja elektrienergia kui ka puhta biosöe 
tootmiseks. Sellel on mitmeid eeliseid. Esiteks toetab see mõistlikku metsamajandust ja teiseks puhtal 
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energial põhinevat kohalikku ja piirkondlikku energiatootmist. Biosöe tootmine on üks jätkusuutliku 
energiatootmise uuenduslikke meetodeid.
Põhjendus:
Eesmärk on rajada mõnes maapiirkonnas katsejaam, kus esitleda taastuvenergeetika häid tavasid ja parimaid 
energiaallikaid. Lisaks hõlbustaks projekt puidujäätmete käitlemist ja takistaks puidujäätmete sattumist 
jõgedesse.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5933 === ENVI/5933 ===

esitaja(d): Panayotov Vladko Todorov, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt − Elektroonika- ja elektriromude kogumine ja ringlussevõtt neist 
väärtuslike osade ja väärismetallide eemaldamiseks
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Eesmärk on elektroonikaromusid uute ressursside saamiseks ära kasutada ja suurendada Euroopa 
varustuskindlust. 
Praegu kehtivate ELi õigusaktide kohaselt toimub elektroonika- ja elektriromude kogumine ja 
ringlussevõtt olenemata sellest, kui väärtuslikke osasid need seadmed sisaldavad, ja nii lähevad 
väärtuslikud metallid kaduma.
Põhjendus:
Seoses elektroonikaromude direktiivi praeguse läbivaatamisega on vaja elektroonika- ja elektriromude 
ringlussevõttu parandada. Elektroonika- ja elektriseadmete tõhusamal ringlussevõtul põhineva 
toorainevarustuse tagamine on väga oluline. Sel moel on võimalik edendada uusi varustuskanaleid, eelkõige 
Euroopa tööstuse konkurentsivõime jaoks asendamatute vääris- ja strateegiliselt tähtsate metallide 
tarnimiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5934 === ENVI/5934 ===

esitaja(d): Panayotov Vladko Todorov, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt – Uute tehnoloogiate ja meetodite väljatöötamine plaatina ja 
pallaadiumi tootmiseks
Märkused:
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Lisada järgmine tekst:
Plaatina ja pallaadium on vesinikupõhise kütuseelemendi põhikoostisosad. Need koostisosad soodustavad 
vesinikupõhises kütuseelemendis keemilisi protsesse. Lisaks on plaatina ja pallaadium haruldased ja 
kallid metallid, mille hind turuhind on väga muutlik. Seetõttu on vaja välja töötada uues teaduslikud 
meetodid plaatina ja pallaadiumi saamiseks ja varustuse tagamiseks.
Põhjendus:
Plaatina ja pallaadium on vesinikumajanduse elluviimisel ja energiavarustuse mitmekesistamisel olulised 
tegurid. Vesiniku kasutamine kütusena on võimalik ainult sel juhul, kui saame plaatinat ja pallaadiumi 
vastuvõetava hinnaga. Et ELis on vaid väiksed plaatina- ja pallaadiumivarud, peame uurima võimalusi 
kulutõhusaks tootmiseks. Selles vallas tehtav teadus- ja arendusöö soodustab sooda hinnaga vesinikupõhise 
kütuseelemendi laialdast kasutamist.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5935 === ENVI/5935 ===

esitaja(d): Panayotov Vladko Todorov, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt – Tehnosiire ELi ja Ladina-Ameerika vahel loodusvarade kasutamise ja 
majandamise parandamiseks ning toorainetarnete tagamiseks
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
EL sõltub suurel määral imporditud toorainest, eelkõige elektroonikatööstuses, 
telekommunikatsioonisektoris, uute energeetikatehnoloogiate valdkonnas jne. Samal ajal on Ladina-
Ameerika riikidel suured varud, mis saaksid vastata nõudlusele Euroopa turul. Seetõttu oleks tõhustatud 
tehnoloogiakoostöö ELi ja Ladina-Ameerika vahel kaevandus- ja energeetikasektoris vastastikku kasulik. 
Lisaks luuakse projektiga alus tehnosiirdele EList Ladina-Ameerikasse ja vastutasuks toorainete 
tarnimisele Ladina-Ameerikast ELi.
Katseprojekti eesmärk on toetada Ladina-Ameerika riike kliimamuutusega võitlemisel, pakkudes 
puhtamaid tehnoloogiaid keskkonnakaitseks ja loodusressursside majandamiseks kaevandussektoris. 
Projekti tulemuseks peaks olema toorainete barterkaubandust käsitleva lepingu sõlmimine.
Põhjendus:
Projektiga soovitakse saavutada sellised eesmärgid nagu toorainetarnete tagamine ELile, tehnoloogilise ja 
teadusliku dialoogi tugevdamine kolmandate riikidega Ladina-Ameerikas, ELi tööstuse konkurentsivõime 
säilitamine ja kliimamuutuse vastu võitlemine. EL peab looma loodusvarade poolest rikaste kolmandate 
riikidega pikaajalise strateegilise partnerluse, et saada juurdepääs toorainele taskukohase hinnaga. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5936 === ENVI/5936 ===

esitaja(d): Yannakoudakis Marina, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
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Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt – Üleeuroopaline teadlikkuse tõstmise kampaania „Natura 2000” kohta
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
„Natura 2000” on ELi keskkonnaalase töö alustala ja oluline vahend ELi jõupingutuste toetamiseks, et 
peatada bioloogilise mitmekesisuse hävinemine. Arvestades „Natura 2000” võrgustiku tähtsust, ei tunne 
ega toeta ELi kodanikud seda piisavalt. Viimaste uuringute kohaselt on ELi kodanike hulgas vähem kui 
20% neid, kes on üldse midagi „Natura 2000” võrgustikust kuulnud. Seetõttu teeme ettepaneku algatada 
üleeuroopaline teadlikkuse tõstmise kampaania „Natura 2000” kohta, kasutades selleks eri 
meediakanaleid, näiteks internetti, audiovisuaalset ja trükimeediat ning selliseid meetmeid nagu „Natura 
2000” päevad. Kampaania peaks olema hariv ning olema suunatud noortele ja täiskasvanutele. Seetõttu 
võib projekti edukuse nimel olla vaja eri rühmade ja riikide puhul kasutada erinevaid teadlikkuse tõstmise 
strateegiaid. Katseprojekti eesmärk ei ole mitte üksnes teadlikkuse tõstmine „Natura 2000” võrgustiku 
kohta, vaid tõsta ka selle võrgustiku mainet Euroopa Liidu ühe tähtsaima ja asjakohaseima 
keskkonnaalase algatusena.
Põhjendus:
Kõnealune katseprojekt on nüüd keskendunud kogu ELi hõlmavale teadlikkuse tõstmise kampaaniale 
„Natura 2000” kohta, et tagada kogu Euroopas võimalikult paljude inimeste teavitamine sellest võrgustikust. 
Teadlikkuse tõstmine „Natura 2000” võrgustiku kohta toob kasu Euroopa ühiskonnale tervikuna, kuna 
kodanikud võivad saada julgustust looduskaitsega seotud töös osalemiseks kohalikul tasandil, mis on ülimalt 
oluline, kui tahame peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimise. Seeläbi tõstetakse ka ELi poolt selles 
valdkonnas tehtava töö mainet.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5937 === ENVI/5937 ===

esitaja(d): Parvanova Antonyia, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt – Plasti ringlussevõtt ja selle mõju merekeskkonnale
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Assigneering on ette nähtud katseprojekti rahastamiseks, et hinnata plasti ringlussevõtu tulemuslikkust 
ELi tasandil ning uurida selle võimalikke lünki, pöörates eritähelepanu veele ja merekeskkonnale 
avaldatavale mõjule. Katseprojekti raames võiks teostada ka põhjalikke analüüse kohalikul või 
piirkondlikul tasandil, samuti uuringuid, milles keskendutakse rannikualadele, et tuvastada konkreetseid 
probleeme, häid tavasid ja soovitatavaid meetmeid. 
Katseprojekti raames teostatavate analüüside ja uuringute eesmärk oleks seetõttu leida tehnilisi lünki ja 
puudusi plasti ringlussevõtu ketis ELis ning teha ettepanekuid õigusaktide parandamiseks, et vähendada 
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maismaalt merekeskkonda jõudva plasti hulka. 
Põhjendus:
Meres leiduvad jäätmed on merekeskkonda või rannikualadele visatud või jäetud mis tahes vastupidav, 
toodetud või töödeldud tahke materjal. 60–80% meres leiduvate jäätmete kogumahust moodustab plast. 80% 
plastijäätmetest pärinevad maismaal paiknevatest allikatest ja 20% laevadelt. Katseprojekt aitaks saada 
parema ülevaate ja arusaama plasti poolt põhjustatud meresaastest ning pakkuda välja võimalusi plasti 
ringlussevõtu keti parandamiseks ELi tasandil.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5938 === ENVI/5938 ===

esitaja(d): Vălean Adina-Ioana, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserv

Kogusumma 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt − Kulla kaevandmisel tsüaniidi kasutamise keelu mõju hinnang
Põhjendus:
Et Euroopa Parlament on vastu võtnud resolutsiooni tsüaniidi keelamise kohta kulla kaevandamisel, tuleb 
läbi viia uurimus, mille raames seda teemat laiemalt käsitleda. Uurimuses tuleks hinnata sellise keelu mõju 
kohalikele ja Euroopa kaevandavatele tööstustele ning tulevastele investeeringutele, samuti tuleks uurida 
kulla kaevandamisel praegu kasutatavaid tehnoloogiaid ja nende keskkonnamõju ning tulevikus kasutatavaid 
alternatiivseid tehnoloogiaid. Hinnangu andmisel tuleks teha ka ettepanekuid majanduslikult, ühiskonna ja 
keskkonna seisukohast jätkusuutliku kullakaevandamise edendamiseks. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5939 === ENVI/5939 ===

esitaja(d): Lepage Corinne, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 02 02 10
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
02 02 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Reserv

Kogusumma 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Rubriik:
Artikkel 02 02 10 — Katseprojekt – Ökouuenduste tagatisskeem
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Enne tulevase finantsperspektiivi raames ökouuendusi toetava uue finantsinstrumendi kasutuselevõtmist 
tuleb skeemi toimimist tingimata katsetada koostöös selliste finantsasutustega, nagu Euroopa 
Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond, ja nende asutustel toel.
Assigneering on ette nähtud katseprojektile, mille eesmärk on katsetada, kuidas toimib rahalise toetuse 
andmise tagatise abil selliste ökouuendusprojektide puhul, mis on juba saavutanud häid tulemusi, kuid 
millele on nende riskiprofiili tõttu, mida traditsioonilised finantsasutused ikka veel ei aktsepteeri, raske 
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taotleda vahendeid traditsioonilistest rahastamisallikatest, ning mis eelistavad seetõttu turul tegutseda 
struktureeritud riskiettevõtetena. 
Idee põhineb komisjoni poolt hiljuti tellitud uuringu tulemustel, millest nähtub, et paljud 
ökouuendusprojektid ei ole praegu abikõlbulikud raha saamiseks, ning milles jõuti järeldusele, et 
soovitatav on anda toetusi tagatisfondisüsteemi kaudu, tänu millele ökouuendusprojektide kapitali- ja 
laenusaamisvõimalused paraneksid.
Teine sageli kõneainet pakkuv küsimus on see, kuidas tagada, et Euroopa vahenditest rahastatud edukate 
projektide turule jõudmist ei takistaks nõuetekohane rahastamine. Katseprojekti raames tuleb seda 
küsimust võimalikult põhjalikult käsitleda. Samuti tuleb riigiabi- ja konkurentsieeskirju silmas pidades 
uurida, kuidas oleks kõige parem toimida selliste ökouuendusprojektidega, mida on juba rahastatud 
Euroopa programmidest, nagu Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm, LIFE+ (keskkonna rahastamisvahend), konkurentsivõime 
ja uuendustegevuse programm, ja millele on raske saada lisavahendeid. Sel moel püütakse 
katseprojektiga tekitada nende programmide vahel sünergia ja tagada, et väärtuslikud andmed ei läheks 
kaduma.
Katseprojekt on avatud ka kõigile teistele riiklikele programmidele, mis võivad selle katseprojekti raames 
antavast toetusest kasu saada. 
Projekti elluviimiseks koordineeritakse asjaomaste finantsasutuste (Euroopa Investeerimispank ja 
Euroopa Investeerimisfond) tööd selle rahastamisvahendi tehnilisel kujundamisel ning 
rakendamisküsimuste (nt riigiabi- ja konkurentsieeskirjad, projektide asjakohane suurus, vahendi 
õiguslik külg ning täiendavalt kaasatavate finantsasutuste võrgustik) lahendamisel. Selliste vahendite 
tehnilise keerukuse tõttu jätkub vahendi loomine, rakendamine ja tulemusteni jõudmine suure 
tõenäosusega pärast 2011. aastat.
Projekti koostamisel tuleks tagada, et võimalikult suures ulatuses kasutataks ära teiste 
finantsinstrumentide raames saadud teadmisi ja kogemusi. 
Üks eesmärke on ka katsetada finantsinstrumente, mida võiks kasutada seoses tulevase ökouuenduste 
tegevuskava ja 2013. aastale järgneva finantsperspektiiviga.
Põhjendus:
Assigneering on ette nähtud katseprojektile, mille eesmärk on katsetada, kuidas toimib rahalise toetuse 
andmise tagatise abil selliste ökouuendusprojektide puhul, mis on juba saavutanud häid tulemusi, kuid 
millele on nende riskiprofiili tõttu, mida traditsioonilised finantsasutused ikka veel ei aktsepteeri, raske 
taotleda vahendeid traditsioonilistest rahastamisallikatest, ning mis eelistavad seetõttu turul tegutseda 
struktureeritud riskiettevõtetena. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5940 === ENVI/5940 ===

esitaja(d): Lepage Corinne, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 02 02 10
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
02 02 10 250 000 250 000 250 000 250 000
Reserv

Kogusumma 250 000 250 000 250 000 250 000

Rubriik:
Artikkel 02 02 10 — Katseprojekt – Rahvusvaheline partnerlus ökoinnovatsiooni edendamiseks 
arengumaades ja üleminekumajandusega riikides
Märkused:
Lisada järgmine tekst:



29

Assigneering on ette nähtud katseprojekti rahastamiseks, mille eesmärk on katsetada uusi meetodeid 
keskkonnatehnoloogiate edendamiseks arengumaades.
Keskkonnatehnoloogia tegevuskava on mitmes mõttes olnud aktiivne ökoinnovatsiooni edendamisel 
rahvusvahelisel tasandil, kuid pidades silmas vajadust suurendada jõupingutusi kõnealuses valdkonnas, 
nagu kavandatakse tulevases ökoinnovatsiooni tegevuskavas, on vaja katsetada uusi koostööplatvorme 
koos selliste peamiste rahvusvaheliste osalejatega nagu UNEP.
Katseprojekti eesmärk on luua partnerlusi asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonidega (nt UNEP ja 
OECD), mis edendaksid ökoinnovatsiooni ja eriti ressursside kasutamise tõhusust peamiselt puhtamat 
tootmist edendavate riiklike keskuste võrgustike laiendamise kaudu. Võrgustik aitab suutlikkust 
suurendada, toetab näidisprojekte ja rahastab ressursside tõhusa kasutamise projekte, olles eelkõige 
suunatud arengumaadele ja üleminekumajandusega riikidele. 
Selline katsetamine aitab saada parema arusaama sellest, kui palju peaks komisjon seda tüüpi koostöösse 
investeerima, eelkõige pidades silmas finantsperspektiivi 2013. aastale järgnevaks ajaks.
Põhjendus:
Assigneering on ette nähtud katseprojekti rahastamiseks, mille eesmärk on katsetada uusi meetodeid 
keskkonnatehnoloogiate edendamiseks arengumaades. Katseprojekti eesmärk on luua partnerlusi asjakohaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, mis edendaksid ökoinnovatsiooni ja eriti ressursside kasutamise 
tõhusust peamiselt puhtamat tootmist edendavate riiklike keskuste võrgustike laiendamise kaudu. Võrgustik 
aitab suutlikkust suurendada, toetab näidisprojekte ja rahastab ressursside tõhusa kasutamise projekte.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5941 === ENVI/5941 ===

esitaja(d): Uggias Giommaria, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 17 03 11
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Artikkel 17 03 11 – Katseprojekt – Hulgiskleroosi käsitlevate teadusuuringute suurendamine Euroopas
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärk on suurendada hulgiskleroosi (sclerosis multiplex) käsitlevaid teadusuuringuid, 
pöörates eritähelepanu nende faktorite kindlakstegemisele, mis on aluseks haiguse erinevale 
esinemissagedusele Põhja- ja Lõuna-Euroopas.
Euroopa Liidus põeb rohkem kui 400 000 inimest hulgiskleroosi, mis on üks levinumaid 
kesknärvisüsteemi häireid ja kõige sagedasem puude põhjustaja noorte täiskasvanute (vanuses 20–40) 
seas. 
Vaatamata laialdastele teadusuuringutele selles valdkonnas, on hulgiskleroos praegu ravimatu 
(vähemasti ei saa seda ravida ühegi konkreetse meetodiga). Seetõttu on selle haiguse põhjuseid ja ravi 
käsitlevatel teadusuuringutel suur potentsiaal ja tähtsus. 
Projekt hõlmab riigi- ja tervishoiuasutuste ning seda tüüpi haiguste ravile spetsialiseerunud tipptaseme 
laborite võrgustikku Euroopa tasandil, mis on pidevas kontaktis asjaomases valdkonnas töötavate 
valitsusväliste organisatsioonide ja ühingutega. 
Kõnealustes asutustes töötavad kõrge kvalifikatsiooniga töötajad aitavad tagada hulgiskleroosi käsitlevate 
põhjalikemate teadusuuringute läbiviimise ning koordineerivad asjaomaseid teadusuuringuid ja levitavad 
uuringute tulemusi, sealhulgas selleks otstarbeks loodud andmebaaside kaudu. 
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Projekt kestab kaks aastat.
Põhjendus:
Teadusuuringud on olulise tähtsusega, et mõista faktoreid, mis on aluseks haiguse erinevale 
esinemissagedusele Põhja- ja Lõuna-Euroopas. Pidades silmas erinevaid lähenemisi hulgiskleroosi 
uurimisele ja ravile ning hulgiskleroosi põdevatele haigetele pakutavate teenuste olemuse ja kvaliteedi 
erinevusi Euroopa Liidus, on oluline kõnealuses valdkonnas teostatavaid teadusuuringuid kooskõlastada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5942 === ENVI/5942 ===

esitaja(d): Pirillo Mario, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Artikkel 07 03 07 — „LIFE+” (keskkonna rahastamisvahend — 2007–2013)
Muuta arvnäitajaid, selgitusi ja õiguslikku alust järgmiselt:

Eelarve 2010 Eelarveprojekt 2011 nõukogu seisukoht 2011 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000
Reserv

Kogusumma 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000

Märkused:
Pärast lõiku:
Mis tahes tulu alusel, mis on saadud kandidaatriikide .......... vastavalt finantsmääruse artikli 18 lõike 1 
punktile d.
Lisada järgmine tekst:
Assigneering on ette nähtud rahaliseks toetuseks meetmetele ja projektidele, millega soodustatakse 
Euroopa Liidu keskkonnapoliitika ning keskkonda käsitlevate õigusaktide rakendamist, ajakohastamist ja 
arendamist, sealhulgas keskkonnamõõtme integreerimist muudesse poliitikavaldkondadesse, andes seega 
panuse säästva arengu edendamisse. Programmi „LIFE+” kaudu toetatakse eelkõige ühenduse kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi (sealhulgas selle temaatiliste strateegiate) rakendamist ning Euroopa 
lisandväärtusega meetmete ja projektide rahastamist kolmes eelisvaldkonnas: loodus ja bioloogiline 
mitmekesisus, keskkonnapoliitika ja juhtimine, ning teave ja teabevahetus.
Vähemalt 78% assigneeringutest kasutatakse meetmetoetusteks projektidele ja sellest vähemalt 50% on 
ette nähtud looduskaitset ja bioloogilist mitmekesisust edendavatele projektidele. Rahastatavad projektid 
valitakse projektikonkursile esitatud projektide hulgast. Rahastatavad projektid peavad olema liidu 
huvidele vastavad, tehniliselt ja rahaliselt ühtsed, teostatavad ning parimat kvaliteeti pakkuvad.
Et tagada Euroopa lisandväärtus ja vältida korduva tegevuse rahastamist, peavad projektid, mida 
rahastatakse meetmetoetustega, vastama vähemalt ühele järgmistest kriteeriumidest:
— parimate tavadega seotud või näidisprojektid direktiivi 79/409/EMÜ või direktiivi 92/43/EMÜ 
rakendamiseks või
— uuenduslikud projektid või näidisprojektid, mis on seotud liidu keskkonnaalaste eesmärkidega, 
sealhulgas parimate tavade, oskusteabe ja tehnoloogia arendamise või levitamisega, või
— teadlikkust suurendavad kampaaniad ja tulekahjude vältimisega seotud personali eriväljaõpe või
— projektid nende Euroopa Liidu eesmärkide väljaarendamiseks ning rakendamiseks, mis käsitlevad 
laiaulatuslikku, ühtlustatud, terviklikku ja pikaajalist metsade ning keskkonna vastastikuse mõju seiret.
Programmi „LIFE+” raames rahastatakse muu hulgas järgmisi meetmeid:
— selliste sõltumatute ja valitsusväliste mittetulundusorganisatsioonide toetamine, kes aitavad kaasa liidu 
keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamisele ja rakendamisele, 
— komisjoni toetamine keskkonnapoliitika väljatöötamise ja rakendamise algatamisel teadusuuringute ja 
hindamise, ekspertide ja sidusrühmade töökodade ja seminaride, koostöövõrkude ja arvutisüsteemide, 
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teabe, trükiste ja levitamise, sealhulgas ürituste, näituste ja muude samalaadsete teadlikkuse 
suurendamise meetmete korraldamise abil.
Programmi „LIFE+” raames rahastatavaid projekte ja meetmeid võib rakendada toetuste või 
hankemenetluse kaudu ning need võivad koosneda järgmisest:
— uuringud, vaatlused, modelleerimine ja stsenaariumide loomine, 
— seire, sealhulgas metsade seire,
— metsa uuendamise meetmed, 
— meetmed Vahemere reostusega ja rannikuerosiooniga võitlemiseks,
— abi suutlikkuse suurendamiseks, 
— väljaõpe, seminarid ja kohtumised, sealhulgas tulekahjude vältimisega seotud algatustes osalevate 
isikute väljaõpe,
— koostöövõrgustiku ning parimate tavade platvormi loomine, 
— teavet ja teabevahetust käsitlevad meetmed, sealhulgas kampaaniad teadlikkuse suurendamiseks ning 
eelkõige kampaaniad avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks seoses metsatulekahjudega, 
— uuenduslike poliitiliste lähenemisviiside, tehnoloogiate, meetodite ja vahendite tutvustamine, 
— selliste valitsusväliste organisatsioonide tegevuse toetamine, kes tegutsevad eelkõige keskkonna 
kaitsmise ja selle seisundi parandamise eesmärgil Euroopa tasandil ning osalevad Euroopa Liidu 
tegevuspõhimõtete ja õigusaktide väljatöötamises ja rakendamises, 
— Euroopa Liidu keskkonnapoliitika ja keskkonda käsitlevate õigusaktide rakendamisega otseselt seotud 
võrkude, andmebaaside ning teabe- ja arvutisüsteemide arendamine ja hooldamine, eelkõige üldsuse 
juurdepääsu parandamiseks keskkonnaalasele teabele. Kaetud kulud hõlmavad info- ja 
kommunikatsioonisüsteemide arendamist, hooldamist, käitamist ja IT-tuge (riist- ja tarkvara, teenused). 
See hõlmab ka kõnealuste süsteemidega seotud projektijuhtimise, kvaliteedikontrolli, turvalisuse, 
dokumentatsiooni ja koolitusega seotud kulusid,
— konkreetselt looduse ja bioloogilise mitmekesisusega on seotud järgmine: alade ja liikide majandamine 
ning alade kavandamine, sealhulgas „Natura 2000” võrgustiku ökoloogilise ühtsuse parandamine; 
kaitsestaatuse seire, sealhulgas sellise seire loomisega seotud menetlused ja struktuurid, kuid mitte ainult; 
liikide ja elupaikade kaitsmist käsitlevate tegevuskavade arendamine ja rakendamine; „Natura 2000”
võrgustiku laiendamine merepiirkondades ning piiratud juhtude puhul maa ostmine.
Toetada tuleks ka selliste taimede uuendamist, mis on sattunud karmidesse keskkonna- ja 
ilmastikutingimustesse, et tagada nende tootlikkus pikas perspektiivis.
Komisjon peab esitama aruande projektimehhanismide (puhta arengu mehhanism / ühisrakendus) mõju 
kohta vastuvõtjariikidele, eelkõige nende arengueesmärkidele, vastavalt direktiivi 2004/101/EÜ 
(sidusdirektiiv) nõuetele.
Mis tahes tulu alusel, mis on saadud kandidaatriikide ja Lääne-Balkani võimalike kandidaatriikide 
osamaksudest seoses Euroopa Liidu programmides osalemisega ja mis on kirjendatud tulude eelarvestuse 
punkti 6 0 3 1, võib avada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artikli 18 lõike 1 punktile 
d.
Õiguslik alus:
Pärast lõiku:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 614/2007, .......... rahastamisvahendi (LIFE+) kohta (ELT L 
149, 9.6.2007, lk 1).
Lisada järgmine tekst:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 614/2007, 23. mai 2007, keskkonna rahastamisvahendi 
(LIFE+) kohta (ELT L 149, 9.6.2007, lk 1).
Põhjendus:
Programmi „LIFE+” raames tuleks rahastada ka Vahemere reostuse ja rannikuerosiooniga võitlemise 
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meetmeid.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5943 === ENVI/5943 ===

esitaja(d): Pirillo Mario, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Reserv

Kogusumma 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt – Ökouuenduste tagatisskeem
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärgid on järgmised:
− ökouuenduste toetamine tagatisskeemi kaudu, mis hõlbustab kapitali hankimist ja laenu saamist;
− tagada, et Euroopa vahenditest rahastatud edukate projektide turule jõudmist ei takistaks nõuetekohane 
rahastamine; 
− katsetada finantsinstrumente, mida võiks kasutada seoses tulevase ökouuenduste tegevuskava ja 2013. 
aastale järgneva finantsperspektiiviga.
Riigiabi- ja konkurentsieeskirju silmas pidades tuleks projekti raames uurida, kuidas oleks kõige parem 
toimida selliste ökouuendusprojektidega, mida on juba rahastatud Euroopa programmidest, nagu 
Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes 
raamprogramm, LIFE+ (keskkonna rahastamisvahend), konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
programm, ja millele on raske saada lisavahendeid. Tekitatakse sünergia olemasolevate programmide 
vahel.
Katseprojekt on avatud ka kõigile teistele riiklikele programmidele, mis võivad selle katseprojekti raames 
antavast toetusest kasu saada. 
Katseprojekt aitab koordineerida asjaomaste finantsasutuste (Euroopa Investeerimispank ja Euroopa 
Investeerimisfond) tööd selle rahastamisvahendi tehnilisel kujundamisel ning rakendamisküsimuste 
lahendamisel. Selliste vahendite tehnilise keerukuse tõttu jätkub vahendi loomine, rakendamine ja 
tulemusteni jõudmine suure tõenäosusega pärast 2011. aastat.
Põhjendus:
Katseprojekt põhineb komisjoni poolt hiljuti tellitud uuringu tulemustel, millest nähtub, et paljud 
ökouuendusprojektid ei ole praegu abikõlbulikud raha saamiseks. Enne tulevase finantsperspektiivi raames 
ökouuendusi toetava uue finantsinstrumendi kasutuselevõtmist tuleb skeemi toimimist tingimata katsetada 
koostöös selliste finantsasutustega, nagu Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond, ja nende 
asutustel toel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5944 === ENVI/5944 ===

esitaja(d): Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 17 01 04 32
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
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Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa
Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed

17 01 04 32 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Reserv

Kogusumma 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Rubriik:
Katseprojekt − Tarbijakäitumise säästvamaks muutmine
Põhjendus:
Katseprojekti eesmärk on katsetada ühenduse strateegiaid tarbijate teadlikkuse suurendamiseks tarbimise 
keskkonnamõju kohta ning soodustada selliste ELi meetmete rakendamist, mis toetavad informeeritud 
tarbijate säästval käitumisel põhinevaid valikuid. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5945 === ENVI/5945 ===

esitaja(d): Ronzulli Licia, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt – Loovus töökohal keskkonnasäästliku maailma teenistuses
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Keskkonnasäästliku maailma projekti eesmärk on parandada ühistes ruumides, nt avalikes 
büroohoonetes (nagu ELi institutsioonide peahooned), ülikoolilinnakutes, kultuuriobjektidel (nt 
UNESCO objektid) viibivate kogukondade keskkonnasäästlikku käitumist. Projekti raames mõõdetakse 
kõigepealt ühise ruumi füüsilisest struktuurist, selle tehnilisest varustusest ja kasutajate käitumisest 
tulenevat keskkonnakoormuse praegust taset. Järgmine samm on selgitada, mil määral soovitakse neid 
jäätmeid vähendada. Selle põhjal kavandab ja teostab mõni loova elukutse esindaja (nt näitleja, arhitekt 
või disainer) meetmed keskkonnaalase teadlikkuse ja keskkonnasäästliku käitumise mõjutamiseks 
esemete, sümbolite, helide ja muude kommunikatsiooni- ja dekoratsioonivahendite kaudu, mis võivad 
kasutajate valikuid, otsuseid ja käitumist mõjutada. Pärast teatava aja möödumist (mitte varem kui kolme
kuu pärast) võib hinnata kogukonna keskkonnasäästlikku käitumist pärast meetmete võtmist, et selgitada, 
mil määral keskkonnakoormus tegelikult vähenes ja uued keskkonnasäästlikud tavad ja käitumismallid 
ühiselt omaks võeti.
Selle protsessi optimeerimise tulemusel on võimalik määratleda keskkonda vastutustundliku suhtumise 
kogukondlik standard ja võtta kasutusele ELi roheliste kohtade märgis. 
Projekti kestus võib hinnanguliselt olla üks aasta: üks kuu kulub ettevalmistavale analüüsile, kolm kuud 
esimesele hindamisele, üks kuu loovtöö ettevalmistusele ja teostamisele, neli kuud kogukonna 
reageerimisele ja uute mallidega kohanemisele, kaks kuud teisele hindamisele ja üks kuud tulemuste 
kriitilisele analüüsile.
Projekti eelarve on 1 000 000 eurot ja see jaguneb järgmiste tegevuste vahel:
teaduslik analüüs ja hindamine 150 000 eurot
tehnilised meetmed (mõõtmine) 500 000 eurot
loovtegevus (ja teostamine) 150 000 eurot



34

lõppraport ja tulemuste levitamine 150 000 eurot
reisi- ja majutuskulud 50 000 eurot
Põhjendus:
Projekti tähtsus seisneb ühelt poolt võimaluses parandada keskkonnasäästlikku käitumist ja teiselt poolt 
originaalse loomingulise protsessi vallandamiseks kogukonna soovitud käitumise kujutamiseks, mis peaks 
jätma kestvama jälje nii üksikisikute kui ka kollektiivi arusaamadesse ja veendumustesse.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 5946 === ENVI/5946 ===

esitaja(d): Gutiérrez-Cortines Cristina, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

Lisada: 07 03 26
Eelarve 2010 ERINEVUS Uus summa

Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed
07 03 26 850 000 850 000 850 000 850 000
Reserv

Kogusumma 850 000 850 000 850 000 850 000

Rubriik:
Artikkel 07 03 26 — Katseprojekt – Keskkond, liidu keskkonnapoliitika rakendamine ja keskkonnaalaste 
õigusaktide kohaldamine.Ettevalmistav tegevus −Linnades ja maapiirkondades toimuva ehitustegevuse 
visuaalse mõju hindamine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
1. Eesmärk
Ettevalmistava tegevuse eesmärk on hinnata linnades ja maapiirkondades toimuva ehitustegevuse 
visuaalset ja keskkonnamõju ning koostada selle alusel ühtsed indikaatorid ja soovituslikud kriteeriumid 
visuaalse mõju hindamiseks ja teostamiseks. 
2. Rakendamine
Rakendamiseks tuleb teha järgmist:
— viia läbi võrdlev uuring eri Euroopa riikides kehtivatest eeskirjadest ja kohaldatavatest õigusaktidest 
ning selgitada, kas linnasid ja maapiirkondi puudutav visuaalse mõju kontseptsioon on olemas; kui 
selline kontseptsioon on olemas, tuleb uurida selle elluviimise kriteeriume ja juhised; 
— moodustada eri riikide ja institutsioonide ekspertide töörühm, kes koostab õigusakti ettepaneku 
keskkonnamõju hindamise direktiivi läbivaatamise kohta käesolevas muudatusettepanekus esitatud 
aspekte arvestades; 
— töötada välja kriteeriumid, mida taastuvenergeetikarajatiste arendajad ja kohalikud omavalitsused 
saavad kasutada sellistele suurtele rajatistele sobiva koha valimisel; 
— koostada teatavad keskkonnamõju hindamise direktiivi visuaalse mõju alase tõlgendamise ja 
kohaldamise juhised/suunised, mis on aluseks dokumendile, mida otsust vastu võttev omavalitsus peab 
kasutama. 
3. Orienteeruv ajakava
— 1−2 kuud: rakkerühma loomine projekti üksikasjalikuks määratlemiseks ja konkursi või kohaldatava 
õigustiku kohaselt kasutatava muu väljundi parima mudeli väljatöötamiseks; visuaalset mõju ja selle 
rakendamist liikmesriikides ja muudes riikides käsitleva võrdleva õigusliku uuringu eelnev 
töösseandmine; 
— 3−12 kuud: asjast huvitatud ja asjaomaste kogemustega institutsioonide, nagu Euroopa Nõukogu, 
UNESCO, ja teiste kultuuriorganisatsioonide, kõrgkoolide, keskkonnaalal tegutsevate valitsusväliste 
organisatsioonide jt kaasamine;
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— 13−15 kuud: võrdlevate uuringute tulemuste esitlemine ja arutelud eri seminaridel Euroopa 
Parlamendis ja asjast huvitatud liikmesriikides; kohtumised ekspertide, valitsusväliste organisatsioonide, 
era- ja avalik-õiguslike institutsioonidega ning teiste sidusrühmadega. 
— 16−22: uurimistulemuste ja õigusakti ettepaneku esitamine. 
Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
Ettevalmistav tegevus nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT 248, 16.09.2002, lk 1) artikli 49 
lõike 6 tähenduses.
Põhjendus:
Eri hoonete ja ehitusobjektide visuaalse mõju hindamine linnades ja maapiirkondades on eriti oluline ajal, 
mil uued tehnoloogiad, nt taastuvenergeetika ja muud taoline, avaldavad linnapildile ja loodusmaastikule 
suurt mõju. Euroopa kultuuri- ja keskkonnapärand on ohustatud ja piiratud ressurss, mida tuleb majandada ja 
säilitada.


