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Muudatusettepaneku projekt 6300 === ENVI/6300 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Lisa S 03 01 07 01 — Euroopa Keskkonnaagentuur
Muuta selgitusi järgmiselt:
Muuta teksti järgmiselt:

Ametikohad
2012 2011

Liidu eelarvega lubatud 31. detsembri 2010. aasta seisuga 
tegelikult täidetud Liidu eelarvega lubatud

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised
AD 16
AD 15 1 1
AD 14 2 2
AD 13 2 2
AD 12 1 9 1 9
AD 11 11 11
AD 10 9 9
AD 9 8 8

AD 8
8
7 7

AD 7 8 6
AD 6 6 7
AD 5

AD kokku 
1 64

63
1 62

AST 11 1 1 1
AST 10 1 3 3
AST 9 1 2 1 2
AST 8 1 8 1 8
AST 7 6 6
AST 6 10 8
AST 5 10 4
AST 4 10 14
AST 3 9 13
AST 2 4 4
AST 1 5 5

AST kokku 3 68 3 68
Kõik kokku 4 132

131
4 130

Töötajaid kokku 136
135

134

Põhjendus:
Komisjon, liikmesriigid ja parlament on teinud agentuurile ülesandeks koguda ja analüüsida kliima- ja 
energiapaketi kohaselt esitatud teavet, sest agentuuri peamine pädevus on kliimamuutuse alase teabe 
kogumine. Et kliimamuutust puudutavate andmete kogumise allhange tekitaks lõppkokkuvõttes ELi eelarves 
suuremaid kulusid, lisati Euroopa Keskkonnaagentuuri jaoks 2 uut ajutist ametikohta 2012. aasta 
eelarveprojekti ametikohtade loetelusse. Muudatusettepanekuga taastatakse 2012. aasta eelarveprojekt.

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

Muudatusettepaneku projekt 6301 === ENVI/6301 ===

esitaja(d): Jutta Haug, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisa S 03 01 02 01 — Euroopa Kemikaaliamet
Muuta selgitusi järgmiselt:
Muuta teksti järgmiselt:

Ametikohad
2012 2011

Liidu eelarvega lubatud 31. detsembri 2010. aasta seisuga 
tegelikult täidetud Liidu eelarvega lubatud

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised
AD 16
AD 15 1 1 1
AD 14 1 1 1
AD 13 9 6 9

AD 12
24
21 14 21

AD 11
27
26

19
26

AD 10
29
28 21 28

AD 9
38
36

31
36

AD 8
40
38

30
36

AD 7
53
51

42
51

AD 6 50 39 50
AD 5 52 56 52

AD kokku 324
313

260 311

AST 11
AST 10 1 1

AST 9
5
4

1
4

AST 8 7 7 7
AST 7 12 10 12
AST 6 19 15 19
AST 5 22 17 22
AST 4 29 26 28
AST 3 25 23 25
AST 2 15 13 15
AST 1 12 11 12

AST kokku 147
146

123 145

Kõik kokku 471
459

383 456

Töötajaid kokku 471
459

383 456

Põhjendus:
Selleks, et hakata täitma uusi ülesandeid, mis on seotud loataotluste menetlemisega ning komisjonile lubade 
andmise kohta ELi puudutavate otsuste põhjendamiseks esitatud teaduslikult põhjendatud arvamuste 
koostamisega, ning täita uusi ülesandeid, mis tulenevad liikmesriikide ametiasutuste koostatud keemiliste 
ainete hinnangute koordineerimisest ja nende kohta otsuste tegemisest, on vaja ameti ametikohtade 
loetelusse lisada eelarveprojektiga võrreldes vähemalt 10 uut ametikohta, mis eelarvet ei mõjuta.

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

Muudatusettepaneku projekt 6302 === ENVI/6302 ===



5

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

SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 03 10 02 — Euroopa Ravimiamet — Toetus jaotisele 3
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 10 02 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000
Reserv

Kogusumma 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000

Põhjendus:
Euroopa Ravimiameti rahastamine sõltub suurel määral lõivudest. Seetõttu on amet eriti tundlik 
turukõikumiste ja muude muutuvate olude suhtes, mida on ELi eelarve koostamise ajal täiesti võimatu ette 
näha.
Sihtotstarbelisi tulusid ei tohiks seetõttu ELi eelarvest eraldatava toetuse kindlaks määramisel arvesse võtta, 
vaid need peaksid andma Euroopa Ravimiameti eelarves vajaliku paindlikkuse muutuvate turuoludega 
kiireks kohanemiseks.

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

Muudatusettepaneku projekt 6303 === ENVI/6303 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 03 07 02 — Euroopa Toiduohutusamet — Toetus jaotisele 3
Muuta arvnäitajaid ja Reservi vabastamise tingimused järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 3 246 550 364 600 25 734 550 23 054 600
Reserv 1 354 450 1 213 400 1 354 450 1 213 400

Kogusumma 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Tingimused assigneeringute vabastamiseks reservist:
Lisada järgmine tekst:
Alates 2010. aastast mitmes valdkonnas (geneetiliselt muundatud organismid, magusained) esinenud 
huvide konfliktide kordumine, majanduslike huvide deklaratsioonidest korduvalt andmete väljajätmine 
ning Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artikli 16 korduv rikkumine on ameti 
usaldusväärsust oluliselt vähendanud. 5% assigneeringutest, mis on ette nähtud toetuseks jaotisele 3, on 
paigutatud reservi, et tagada, et Euroopa Toiduohutusamet võtaks nende probleemide lahendamiseks 
ettenähtud ajakava kohaselt praktilisi meetmeid.
Euroopa Toiduohutusameti meetmed peavad hõlmama järgmist:
- määrata kindlaks selge ja täpne „huvide konflikti” definitsioon, mille puhul on nõuetekohaselt arvesse 
võetud OECD esitatud definitsiooni;
- selgitada täpselt, mida tähendab „kindlaks tehtud huvide konflikti raskusaste” ning kuidas amet 
kavatseb seda ekspertide rühmade suhtes kohaldada;
- kehtestada Euroopa Toiduameti töötajatele suunised Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade 
artikli 16 rakendamiseks;
- rakendada asjaomaseid tööstusharusid puudutavat teavet sisaldavate majanduslike huvide 
deklaratsioonide vastastikuse kontrollimise süsteem;
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- kehtestada karistused, mida kohaldatakse majanduslike huvide deklaratsioonidest andmete tahtliku 
väljajätmise puhul.
Põhjendus:
Alates 2010. aastast mitmes valdkonnas (geneetiliselt muundatud organismid, magusained) esinenud huvide 
konfliktide kordumine, majanduslike huvide deklaratsioonidest korduvalt andmete väljajätmine ning 
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artikli 16 korduv rikkumine on ameti usaldusväärsust 
oluliselt vähendanud. 5% assigneeringutest on paigutatud reservi, et tagada, et Euroopa Toiduohutusamet 
võtaks nende probleemide lahendamiseks ettenähtud ajakava kohaselt praktilisi meetmeid.

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

Muudatusettepaneku projekt 6304 === ENVI/6304 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 12

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 12 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:
Katseprojekt — Ravimiresistentsus: antibiootikumide laialdase ja tarbetu kasutamise põhjuste uurimine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Taust: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 168 on öeldud, et „Liidu meetmed, mis täiendavad 
liikmesriikide poliitikat, on suunatud rahvatervise parandamisele, inimeste haiguste ennetamisele ja 
füüsilist ja vaimset tervist ohustavate tegurite kõrvaldamisele. Sellised meetmed hõlmavad võitlust 
olulisemate tervisehäirete vastu, edendades nende põhjuste, leviku ja vältimise uurimist, samuti 
tervishoiualast selgitus- ja kasvatustööd, ning tõsiste piiriüleste terviseohtude seiret, nende eest varajast 
hoiatamist ja nende vastu võitlemist.” Ravimiresistentsus kuulub selle artikli alla.
Ravimiresistentsus on loomulik bioloogiline nähtus, kuid seda võivad võimendada mitmed eri tegurid, sh 
inimeste harjumused. Mõne viimase kümnendi jooksul on antimikroobsete toimeainete vastutustundetu ja 
väär kasutamine inimeste ja loomade ravis seda suundumust kiirendanud. See tekitab tohutuid inimeste 
ja loomade ravikulusid nii üksikisikutele kui ka kogu ühiskonnale. Resistentsete mikroorganismide 
põhjustatud infektsioonid tavalisele ravile sageli ei allu, mistõttu haigus kestab kauem ja surmaoht 
suureneb. Euroopas kõige sagedamini verekülvidest isoleeritud bakterite alusel hindas Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus 2009. aastal, et nende konkreetsete multiresistentsete bakterite tõttu 
sureb igal aastal umbes 25 000 inimest ning need tekitavad igal aastal tervishoius lisakulusid ja 
põhjustavad tööviljakuse languse vähemalt 1,5 miljardi euro suuruses summas. Olukorda on 
halvendanud uued ravimiresistentsusega seotud ohud, nagu rahvusvahelise levikuga, antibiootikumide 
suhtes eriti resistentne karbapenemaase produtseeriv Enterobacteriaceae ning multiresistentne ja eriti 
resistentne tuberkuloos (MDR ja XDR TB). WHO andmetel registreeritakse igal aastal kogu maailmas 
umbes 440 000 uut multiresistentse tuberkuloosi juhtu ning vähemalt 150 000 inimese surm selle 
tagajärjel.
Mõne viimase kümnendi jooksul on antibiootikumide vastutustundetu ja väär kasutamine seda 
suundumust kiirendanud. Ravimiresistentsus on seega nähtus, millel on selgelt piiriülene mõju ning 
välistada ei saa, et sellest kujuneb äärmiselt suur probleem, millega võitlemiseks praegustest vahenditest 
ja teadmistest suure tõenäosusega ei piisa.
Nõukogu 2001. aasta soovituses 2002/77/EÜ (antimikroobsete ainete ettevaatliku kasutamise kohta 
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inimmeditsiinis) sätestatakse Euroopa raamistik ravimiresistentsuse ennetust ja kontrolli ning 
ettevaatlikku kasutamist käsitlevate riiklike strateegiate vastuvõtmise ja rakendamise kohta. Soovituses 
esitatakse selged meetmed, mida liikmesriigid peavad võtma, sh seiresüsteemide loomine ja arendamine, 
ennetusmeetmed, nagu süsteemsete antimikroobsete toimeainete väljastamine ainult retsepti alusel, 
haridus- ja koolitusprogrammid, teavituskampaaniad jne.
Kuigi ravimite ettevaatliku kasutuse edendamisel on tehtud edusamme, tehti nimetatud soovitust 
puudutavas komisjon aruandes ja Eurobaromeetri 2010. aasta uuringus kindlaks mitmed puudused, mis 
ravimite ettevaatliku kasutamise edendamises esinevad. Ravimiresistentsust ja kodanike tarbijakäitumise 
mõju puudutava teabe kättesaadavuse tase on liidus endiselt ebaühtlane. Mis puudutab selliste 
õigusaktide jõustamist, mis reguleerivad antibiootikumide kasutamist ainult retsepti alusel, siis 2008. 
aastal hinnati ilma retseptita müüdud antibiootikumide määra ikka veel 1−5%-ile viies riigis, 5−10%-ile 
kolmes riigis ja üle 15%-ile ühes riigis. Antimikroobsete toimeainete retseptita müük soodustab 
antimikroobsete toimeainete tarbetut manustamist ning sellega seoses ravimiresistentsuse levikut.
Ravimiresistentsuse tagajärjed võivad endast selgelt kujutada piiriülest ohtu ning seetõttu on ELi poolne 
toetus liikmesriikidele nende ravimiresistentsusevastases võitluses ülimalt kasulik ja väärtuslik.
Katseprojekti eesmärgid:
1. Uurida retsepti alusel ja retseptita müüdavate antimikroobsete toimeainete tarbetut kasutust ja müüki 
ning kõigi asjaosaliste käitumist kogu ahelas, st arstist ja apteekrist kuni patsiendini, valides juhtuurinute 
läbiviimiseks ELi liikmesriigid, kus retseptita antibiootikumide kättesaadavus on kõige suurem. Projekti 
eesmärk on mõista paremini antibiootikumide tarbetu kasutamise põhjuseid, hinnata sihtriikides 
retseptita müüdavate antibiootikumide kogust, selgitada retseptita müüdavate antibiootikumide suure 
koguse põhjuseid, selgitada, kas asjaosalistel on piisavalt teavet, millised on asjaosaliste põhjendused, 
stiimulid, tavad ja suhtumine ravimiresistentsusega seotud üldisesse ohtu, ning anda soovitusi olukorra 
lahendamiseks parimal viisil.
2. Anda panus ulatusliku ja ühtse ravimiresistentsuse vastase ELi poliitika kujundamisse.
Konkreetsed meetmed
a. Põhjalikud uuringud katseprojekti sihtrühmade hulgas
b. Põhjalikud arutelud
c. Juhtuuringute kindlaks tegemine kõigis liikmesriikides
Kestus
3 aastat
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Retsepti alusel või retseptita müüdavate antimikroobsete toimeainete tarbetu kasutamise ja müügi uurimine 
kogu ahelas on väga oluline, sest see aitab kujundada laiaulatuslikku ja ühtset ELi ravimiresistentsuse vastast 
poliitikat. Projekti eesmärk on mõista paremini antibiootikumide tarbetu kasutamise põhjuseid, hinnata 
sihtriikides retseptita müüdavate antibiootikumide kogust, selgitada retseptita müüdavate antibiootikumide 
suure koguse põhjuseid, selgitada, kas asjaosalistel on piisavalt teavet, millised on asjaosaliste põhjendused, 
tavad ja suhtumine ravimiresistentsusega seotud üldisesse ohtu, ning anda soovitusi.

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

Muudatusettepaneku projekt 6305 === ENVI/6305 ===

esitaja(d): Jutta Haug, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 03 07 02 — Euroopa Toiduohutusamet — Toetus jaotisele 3
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000
Reserv

Kogusumma 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Põhjendus:
Taastada 2012. aasta eelarveprojekt.
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6306 === ENVI/6306 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 03 03 01 — Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus — Toetus jaotistele 1 ja 2
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 03 01 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000
Reserv

Kogusumma 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6307 === ENVI/6307 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Punkt 07 03 70 01 — Tegevus ohtlike kemikaalide importi ja eksporti käsitlevate õigusaktide valdkonnas 
— Toetus jaotistele 1 ja 2

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 70 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Reserv 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Kogusumma 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6308 === ENVI/6308 ===

esitaja(d): Jutta Haug, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Punkt 07 03 60 01 — Euroopa Kemikaaliamet — Tegevus biotsiide käsitlevate õigusaktide valdkonnas —
Toetus rubriigist 2 jaotistele 1 ja 2

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 60 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Reserv 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Kogusumma p.m. p.m. 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6309 === ENVI/6309 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Punkt 07 03 09 01 — Euroopa Keskkonnaamet — Toetus jaotistele 1 ja 2
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 09 01 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722
Reserv

Kogusumma 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6310 === ENVI/6310 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Artikkel 21 04 01 — Keskkond ja loodusvarade, sealhulgas energia säästev majandamine
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

21 04 01 134 172 000 85 000 000 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000
Reserv 65 000 000 57 826 850

Kogusumma 199 172 000 142 826 850 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6311 === ENVI/6311 ===

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

SECTION III — COMMISSION
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Punkt 17 04 02 01 — Muud meetmed veterinaar-, loomade heaolu ja rahvatervise valdkonnas –– Uued
meetmed
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 04 02 01 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000
Reserv

Kogusumma 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6312 === ENVI/6312 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 04 01 01 — Loomahaiguste likvideerimise ja seire kavad ning selle jälgimine, milline on loomade 
füüsiline seisund, mis võib välisteguri olemasolu korral olla ohtlik rahvatervisele –– Uued meetmed
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 04 01 01 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000
Reserv

Kogusumma 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6313 === ENVI/6313 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 03 10 03 — Ühenduse toetus harva kasutatavate ravimite jaoks
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 10 03 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000
Reserv

Kogusumma 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6314 === ENVI/6314 ===

esitaja(d): Jutta Haug, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Artikkel 07 02 01 — Osalemine mitmepoolses ja rahvusvahelises keskkonnaalases tegevuses
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 02 01 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000
Reserv

Kogusumma 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6315 === ENVI/6315 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Punkt 07 01 04 05 — Liidu kliimameetmeid käsitleva poliitika ja õigusaktide rakendamine —
Halduskorralduskulud
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 01 04 05 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6316 === ENVI/6316 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Artikkel 07 03 07 — „LIFE+” (keskkonna rahastamisvahend — 2007–2013)
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Reserv

Kogusumma 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6317 === ENVI/6317 ===

esitaja(d): Jutta Haug, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Punkt 07 01 04 01 — „LIFE+” (keskkonna rahastamisvahend — 2007–2013) — Halduskorralduskulud
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 01 04 01 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000
Reserv

Kogusumma 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6318 === ENVI/6318 ===

esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 12

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 12 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Reserv

Kogusumma 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Rubriik:
Katseprojekt — Autismi levimuse Euroopa protokoll autismispektri häirete varaseks avastamiseks 
Euroopas
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Intellektipuudeid põhjustavaid haigusi põdevate laste hulgas oleks ELi lisandväärtusest kõige rohkem 
kasu autismispektri häirete all kannatavatel lastel ning seetõttu peaks projekt olema peamiselt suunatud 
neile. Kuna praegu puuduvad nii ELi kui ka riiklikul tasandil täiskasvanuikka jõudnud ja alles 
täiskasvanueas diagnoosi saanud autismispektri häiretega patsientide suhtes võetavad meetmed, 
iseloomustavad seda osa elanikkonnast väiksem arv tervena elatud aastaid ning vähemaktiivne 
vananemine.
Autismispektri häireid puudutava ühtse Euroopa kava loomine eeldab huvide kaitsmise innustamist, 
kultuuriüleseid ja kulutõhusaid ravimeetodeid, teadusuuringuid ning teabe ja kogemuste vahetust. 
Autismi all kannatavate täiskasvanute võime enda eest ise hoolitseda või isegi ise toime tulla sõltub 
inimese vaimsetest võimetest ning võimest vallata tänapäevases ühiskonnas vajalikke sotsiaalseid ja 
suhtlemisoskusi. Alles täiskasvanueas diagnoositud patsiendid on üldjuhul vaimselt väga võimekad, kuid 
elus hakkama saamist takistavad neil nende puudulikud sotsiaalsed ja suhtlusoskused. Üldjuhul lapseeas 
diagnoositud autismi raskekujuliste vormidena, aga ka täiskasvanueas diagnoositud kergemate 
vormidena avalduvate autismispektri häirete sümptomite/käitumismustrite kindlakstegemiseks on 
võimalik toetuda katsetatud protokollidele. Kui autistlikud täiskasvanud õpivad sotsiaalset vastutust ja 
käitumisnorme, on nad võimelised ühiskonnale omapoolset panust andma. Praegu on enamik selliseid 
kõrgfunktsionaalseid autistlikke täiskasvanuid ühiskonnast ära lõigatud ning nad sõltuvad sotsiaalabist, 
sest kõrgfunktsionaalse autismi vormist teatakse vähe ning selliste inimeste toetamiseks on vähe 
võimalusi.
Projekti eesmärk:
Projekt keskendub väga olulisele küsimusele, mis puudutab autismispektri häirete all kannatavaid 
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täiskasvanuid: kõrgfunktsionaalsete autislike häirete varane avastamine ning nende all kannatavate 
inimeste toetamiseks võimaluste loomine. Strateegiline eesmärk on parandada autismispektri häirete all 
kannatavate inimeste elukvaliteeti, tagada nende sotsiaalne ja kutsealane taasintegreerimine ning vältida 
sotsiaalset tõrjutust ja varast pensionile minekut.
Projekti kirjeldus:
Kavandatud projekt toetub väljatöötatud protokollide rakendamise kaudu Euroopa autismiteabe süsteemi 
() edusammudele. Ettepaneku eesmärk on eelkõige kohaldada autismispektri häirete suhtes rahvatervise 
mudelit ning levimust, sõeluuringuid, diagnoosimist ja ravi käsitlevaid tööpakette.
Projektil „Autismi levimuse Euroopa protokoll autismispektri häirete varaseks avastamiseks Euroopas”
on kolm konkreetset eesmärki. Need on järgmised:
1. Hinnata autismispektri häirete levimust 6−9 katsepiirkonnas, mis asuvad eri liikmesriikides, kasutades 
Euroopa autismiteabe süsteemi projekti raames väljatöötatud ühtlustatud autismi levimuse Euroopa 
protokolli, ning kinnitada nimetatud protokoll eri keeltes ja kultuurikeskkondades. Selle tulemusel 
koostatakse esimene kontinentaalne autismi levimuse uuring ning esitatakse Euroopa Komisjonile täpne 
hinnang Euroopas autismispektri häirite all kannatavate inimeste arvu kohta.
2. Viia ellu ja võimalusel kinnitada 6−9 katsepiirkonnas autismispektri häirete varase avastamise 
strateegia, kasutades selleks Euroopa autismiteabe süsteemi projekti raames väljatöötatud ühtlustatud 
autismi levimuse Euroopa protokolli. Eesmärk on tõlkida ja võtta autismi sõeluuringute süsteem üle eri 
keeltesse ja kultuurikeskkondadesse ning võrrelda tulemusi. Ühtlasi on eesmärk suurendada üldsuse ja 
spetsialistide autismialaseid teadmisi ning aidata koolitada tervishoiutöötajaid, et nad teaksid 
autismispektri häiretest rohkem ning oleksid võimelised neid laste puhul ning kõrgfunktsionaalseid 
autislikke häireid täiskasvanute puhul kindlaks tegema.
3. Vaadata läbi praegused varase autismispektri häirete sekkumise, diagnoosimise ja kliinilise ravi head 
tavad, teha partneritega koostööd, et selgitada, milliseid teenuseid nemad praegu autismispektri häirete all 
kannatavate laste ja täiskasvanute puhul varaseks sekkumiseks pakuvad, ning teha kindlaks konkreetsed 
vajadused ja töötada seejärel välja vastava kogukonna jaoks sekkumisalane koolitusprogramm ja anda 
soovitusi töötajate koolitamiseks. 
Projekti lõpuks on olemas selge pilt võrreldavatest andmetest selle kohta, kui suur osa mingi liikmesriigi 
rahvastikust autismispektri häirete all kannatab. Ühtlasi saavad tervishoiutöötajad suunised selle kohta, 
kuidas autismispektri häireid varases staadiumis ning vähe- ja kõrgfunktsionaalseid vorme ära tunda 
ning kuidas tagada parimate võimalike ravitulemuste saavutamiseks parim diagnoosimine ja 
meditsiiniline sekkumine. Saadav multikultuuriline ja mitmekeelne kogemus annab ainulaadse võimaluse 
laiendada projekti autismispektri häirete all kannatavate inimeste elukvaliteedi parandamiseks tulevikus 
nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Projektis keskendutakse eelkõige tervikliku rahvaterviseprojekti 
tulemuste levitamiseks kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, et projekti saadav võimalik kasu 
jõuaks võimalikult paljude asjaomaste inimeste ja perekondadeni.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Kavandatud meede suurendaks ja parandaks autismispektri häirete all kannatavate inimeste tervena 
vananemise võimalusi.

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

Muudatusettepaneku projekt 6319 === ENVI/6319 ===

esitaja(d): Bas Eickhout, Rebecca Harms, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 12

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 12 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:
Ettevalmistav meede — Ettevalmistav meede ühtlustatud ELi metsateabe tulevase õigusliku aluse kohta
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Lisada järgmine tekst. Ettevalmistava meetme eesmärk on aidata säilitada võrreldava ja ühtlustatud 
metsateabe ELi tasandi süsteemi ja kogumist, mis on ühtlustatud ELi metsateavet käsitleva tulevase 
määruse ettevalmistamisel vastavalt rahvusvahelistele kohustustele ja metsanduse tegevuskava (KOM 
2006 lõplik) põhimeetmele 8 aluseks Euroopa Liidu metsi puudutavale poliitiliselt olulisele teabele. 
Täpsemalt kogutakse ettevalmistava meetme raames kliimamuutuse, õhusaaste, bioloogilise 
mitmekesisuse ja metsaseisundi, sh pinnase seisundi ja CO2 sidumisega seotud kvantitatiivset ja 
kvalitatiivset metsandusalast teavet ning kogumine põhineb olemasolevatel rahvusvahelistel ühtlustatud 
seiremeetoditel ja standarditel ning võimalusel toimub kogumine andmete järjepidevuse tagamiseks 
laiaulatuslikult ja intensiivseire vaatluspunktides. Tegevuse eesmärk on koguda esinduslikku metsateavet 
kogu Euroopa Liidus.
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 L 248, 16.9.2002, lk 1)) artikli 
49 lõike 6 tähenduses.
Põhjendus:
Nõukogu ja Euroopa Parlament on rõhutanud, et Euroopa metsade seisundi muutumist ja arengut peab 
pidevalt hindama ja jälgima, ning tunnistanud sellega, et kogu Euroopat hõlmavat võrreldavat metsateavet 
on tõepoolest vaja. Euroopa Parlament palus komisjonil esitada metsaga kaetust, bioloogilist mitmekesisust, 
biootilisi ja abiootilisi ohte ning maakasutust puudutavate ühtlustatud ja võrreldavate andmete kogumise 
ning levitamise kohta metsateavet käsitleva õigusakti ettepanek. Ühtlustatud metsateabe kogumise tagamisel 
kuni metsateabe jaoks uue õigusliku aluse kehtestamiseni on selge ELi lisandväärtus.

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

Muudatusettepaneku projekt 6320 === ENVI/6320 ===

esitaja(d): Richard Seeber, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 32

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 32 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserv

Kogusumma 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Vee kättesaadavus, kasutamine ja jätkusuutlikkus tuuma- ja fossiilenergia tootmiseks
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Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekt kestab ühe aasta ning selle eesmärk on uurida jahutusvee kättesaadavust ja kasutust tuuma-
ja fossiilenergia tootmiseks. Energia tootmiseks fossiil- ja tuumaenergiaallikatest on vaja suurel hulgal 
jahutusvett. 2003. aasta kuumalaine ajal olid mitmed Euroopa energiatootmisrajatised sunnitud energia 
tootmise jahutusvee puudumise tõttu peatama. Tuumaelektrijaamade sulgemine nt Prantsusmaal, 
Saksamaal ja Hispaanias ei mõjutanud küll sisetarbimiseks mõeldud toodangut, kuid vähendas 
märkimisväärselt energia eksporti. Ilmastikutingimusi halvendava kliimamuutuse tagajärjel vähenevad 
veevarud tõenäoliselt veelgi, mistõttu muutub vesi veelgi raskemini kättesaadavaks.
Vaja on läbi viia uuring selle kohta, kui palju vajatakse tuuma- ja fossiilenergia tootmiseks jahutusvett 
praegu, ning võtta samas ka arvesse praeguste ja tulevaste elektrijaamade asukohta (ning nende kaugust 
veevarudest). Projekti aluseks on lõpule viidud ja käimasolevad hinnangud (nt ClimWatAdapt), mis 
annavad üksikasjaliku ülevaate energia-/veesüsteemiga seotud kriitilistest teguritest, sh loetelu 
elektrijaamadest ning ohtudest, mida kujutavad üleujutused, põuad, kuumalained jne.
MÄRKUSED: (kasutamata valikud kustutada)
Muuta järgmiselt:
Osalevad riigid:
Kõik ELi liikmesriigid.
Projekti tulemus:
Suunised tulevaste elektrijaamade asukoha kohta ning olemasolevate elektrijaamadega seotud kriitiliste 
tegurite vähendamiseks vajalike investeeringute mahu kindlakstegemine.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Linnad ja arendajad võtavad CO2-neutraalse ühiskonna suunas liikumist tõsiselt ning seetõttu tehakse 
elamutes ja hoonete konstrueerimisel suuri muudatusi, mis tõenäoliselt avaldavad mõju ka veele. Projekti 
puhul tuleb arvestada ka praegu kaalumisel olevat uuenduslikku veealast partnerlust. Projekt võib olla 
järelmeetmeks tulevasele hoonete veetõhusust puudutavale ettepanekule, mille komisjon peab esitama 
tulevase Euroopa veevarude kaitsmise kava raames.

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

Muudatusettepaneku projekt 6321 === ENVI/6321 ===

esitaja(d): Richard Seeber, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 32

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 32 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:
Katseprojekt — CO2-neutraalsete elamute pikaajaline mõju reoveesüsteemidele
Märkused:
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Lisada järgmine tekst:
Eesmärk on vähendada elamute energiakulu ning projekteerida CO2-neutraalseid elamuid, mis on 
paremini isoleeritud ning mille energiavajadus kaetakse muu hulgas soojusenergia taaskasutuse teel. 
Umbes 50% majapidamistes kasutatavast veest soojendatakse kodumajapidamises toimuvateks 
tegevusteks (puhastamine, pesemine jm). See pikaajaline suundumus mõjutab nii puhta vee kulu ja 
kvaliteeti kui ka reovee kogust, kvaliteeti ja soojussisaldust.
MÄRKUSED: (kasutamata valikud kustutada)
Muuta järgmiselt:
Osalevad riigid:
Saksamaa, Belgia, Ühendkuningriik, Madalamaad, Rootsi, Austria, Prantsusmaa
Projekti tulemus:
Kavandatud summat kasutataks mitme näidisobjekti jaoks, kus selgitataks täpsemalt, milline on praeguste 
energiasäästumeetmete eeldatav keskpika perioodi mõju asulate veevärgile.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Linnad ja arendajad võtavad CO2-neutraalse ühiskonna suunas liikumist tõsiselt ning seetõttu tehakse 
elamutes ja hoonete konstrueerimisel suuri muudatusi, mis tõenäoliselt avaldavad mõju ka veele. Projekti 
puhul tuleb arvestada ka praegu kaalumisel olevat uuenduslikku veealast partnerlust. Projekt võib olla 
järelmeetmeks tulevasele hoonete veetõhusust puudutavale ettepanekule, mille komisjon peab esitama 
tulevase Euroopa veevarude kaitsmise kava raames.

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

Muudatusettepaneku projekt 6322 === ENVI/6322 ===

esitaja(d): János Áder
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 30

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 30 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 — SADEMED – MAGEVEE KAITSE JA TÕHUS KASUTAMINE
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projekti alguskuupäev: 01.01.2012
Projekti lõppkuupäev: 31.12.2013
Projekti eesmärgid:
Pannoonia madalik on Euroopas ainulaadne geograafiline, klimaatiline, ökoloogiline ja 
majanduspiirkond, mis kuulub kaheksale riigile, millest viis on liikmesriigid. Piirkonna peamine 
veeallikas on sademed; järgmisel kohal on Doonau jõe vesi. Sademevee hoidmine, kaitsmine, 
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reguleerimine ja kasutamine madalikul sõltub suurel määral maakasutusviisidest. Pinnas mängib vee 
hoidmisel suurt rolli, sest see mõjutab nii vee hulka, veehulga muutumist, jaotumist, kättesaadavust kui 
ka kvaliteeti. Projekti eesmärk on luua usaldusväärne teaduslik alus ning tõsiseltvõetavad meetodid 
Pannoonia madaliku sademetest saadava magevee rakendamiseks, kaitseks ja tõhusaks kasutamiseks.
Projekti/põhiülesannete lühikirjeldus:
Ülalnimetatud valdkondadega seotud teadusuuringute tulemuste ülevaade ja analüüs. Sademevee 
kasutamine asjakohaste ja täiustatud maakasutusviiside kohaselt. Veehoiu parandamine ning vee hulga, 
veehulga muutumise, jaotumise, kättesaadavuse ja kvaliteedi mõjutamine. Pannoonia madaliku magevee 
kaitse- ja tõhusate kasutusviiside väljatöötamine. Teadusuuringute tulemuste ning jätkusuutlikkust ja 
jätkusuutlikke ökosüsteeme puudutavate rakendusmeetodite läbivaatamine, ka seoses loodushoiu ja 
keskkonnakaitsega. Eri veevarude, veereservide, pinna- ja põhjaveekogude kliimamuutusmõjude, nende 
kasulikkuse, kriitiliste tegurite ja tulevikuväljavaadete ülevaade. Vett hoidvate eri maakasutusviiside 
kohta kohapealsete juhtuuringute läbiviimine mitmeid erinevaid pinnase-klimaatilisi tüüpe ja eri 
taimekasvatus- ja majandamissüsteeme kujutavates eri ökoloogilistes tingimustes. Soovitused edasiseks 
kasutamiseks. Pannoonia madalikul ja mujal Euroopas võetavate kohandusmeetmete kogu koostamine. 
Kavandatud projekt ei puuduta ainult Pannoonia madalikku. Projekt hõlmab ka muid ELi geograafilisi 
piirkondi, nagu Doonau jõe ülem- ja alamvoolul asuvad piirkonnad, mille suhtes on seoses 
kliimamuutuse ja sotsiaalmajanduslike suundumustega samuti võimalik kohaldada loodusliku vee 
hoidmise meetmeid.
Osalevad riigid:
Ungari, Slovakkia, Ukraina, Rumeenia, Serbia, Horvaatia, Sloveenia ja Austria.
Oodatavad tulemused:
Tulemused lühikeses perspektiivis: sademevee kaitse ja tõhusa kasutuse alaste teadusuuringute tulemuste 
koondamine ja levitamine. Otsene juurdepääs andmetele, teabele, hinnangutele (ühine andmebaas).
Tulemused pikas perspektiivis: vee kättesaadavusega seotud sademevee hindamis- ja 
majandamismeetodite väljatöötamine. Otsusetegijate abistamine magevee ja selle majandamise vallas 
kohalikul, piirkondlikul ja Euroopa tasandil. Euroopa poliitika, eelkõige EfE (keskkond Euroopa jaoks) 
ja AoA (hinnangute hinnang) ülesannete toetamine keskkonna-, sotsiaal-, tervise-, majandus- ja 
maaeluarengu küsimustes.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
ELi veepoliitika raamdirektiivis rõhutatakse, et veepuudus ja põuad kujutavad endast suurt probleemi.
Direktiivis on öeldud, et põudade käes kannatavad piirkonnad on suurenenud ning kliimamuutus suurendab 
neid piirkondlikke erinevusi veelgi. Ettepanek põhineb riiklikel ja rahvusvahelistel kogemustel (ELi 
direktiivid ja ÜRO ettepanekud, VAHAVA tulemused ning ADAMi projektid). Projekti hüpotees ühtib 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma A2 stsenaariumiga, keskkonna peadirektoraadi valge raamatuga 
„Kliimamuutustega kohanemine Euroopas” ning praeguse uurimusega loodusliku vee hoidmismeetmete 
kohta.

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

Muudatusettepaneku projekt 6323 === ENVI/6323 ===

esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 12

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 12 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000
Reserv

Kogusumma 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000

Rubriik:
Katseprojekt — Euroopas südame koronaartõve puhul valtisevad soolised mehhanismid
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Südame koronaartõbi on Euroopas üks sagedasemaid naiste ja meeste suremuse põhjuseid. Uuringu 
eesmärk on luua kogu ELi hõlmava heade tavade vahetamise süsteem, parandada selle haigusega seotud 
soolisi eripärasid arvestades diagnoosimist ja ravi. See parandab suuresti diagnoosimist ning naiste ja 
meeste ravi ning peamised põhimõtted on võimalik üle kanda teistele haigustele.
Osalevate riikide jaoks on programmil järgmised eesmärgid:
1. suurendada tervishoiutöötajate ja üldsuse teadlikkust südame koronaartõve puhul esinevatest soolistest 
erinevustest kliiniliste tunnuste ja esinemissageduse osas;
2. koostada ELi suunised südame koronaartõvega seotud sooliste eripärade ning ravi kohta;
3. uurida soolisi mõjusid tervist mõjutavatele teguritele ja riskiteguritele;
4. levitada heade tavade kava liikmesriikides.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Soolised erinevused seisnevad viisis, kuidas südame koronaartõbi naisi ja mehi mõjutab, samuti 
sümptomites ning meeste ja naiste ravis. Lisaks on ka südame koronaartõve ravis kasutatavate ravimite mõju 
naistele ja meestele erinev. ELi suuniste abil oleks võimalik südame koronaartõbe põdevaid mees- ja 
naissoost patsiente tõhusamalt aidata.

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

Muudatusettepaneku projekt 6324 === ENVI/6324 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 13

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 13 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 — 2. tüüpi diabeedi tulemuslike ennetusstrateegiate väljatöötamine ja rakendamine
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Märkused:
Lisada järgmine tekst:
2. tüüpi ehk melliitdiabeet on krooniline haigus ning üks suurimaid Euroopa rahvatervise probleeme. 
Euroopas kannatab diabeedi all üle 30 miljoni inimese ning see arv näitab selgelt, et diabeet on 
muutunud sotsiaalseks ja majanduslikuks katastroofiks. ELis esineb 2. tüübi diabeeti keskmiselt 8,6% 
täiskasvanutest ning 2025. aastaks on levimus eeldatavasti ületanud 10% piiri. Diabeet on kümne kõige 
sagedasema invaliidsust põhjustava teguri hulgas ning sellega kaasnevad raskekujulised tüsistused, nagu 
südame-veresoonkonna haigused, pimedus ja neerupuudulikkus. Seetõttu kulub praegu suur osa ELi 
tervishoiueelarvest diabeedi ja selle tüsistuste ravile ning diabeediga toimetulemisele. Näiteks 2010. aastal 
kulutati diabeedile umbes 10% ELi tervishoiueelarvetest.
Eri meetmete abil, nagu ohustatud inimeste õigeaegne kindlaks tegemine, tervislikke eluviise 
propageerivate teavituskampaaniate ja haridusprogrammide väljatöötamine ning kvaliteetne 
ennetustegevus, on võimalik nii 2. tüüpi diabeedi tekkimist kui ka tüsistusi ennetada. Diabeedi 
tulemuslikuks ennetamiseks peavad kõik asjassepuutuvad sidusrühmad - tervishoiutöötajad, diabeetikud, 
üldsus, meedia, toiduainetööstus, kohalikud poeketid ja poliitikud – selle järjest suuremaid mõõtmeid 
võtva epideemiaga võitlemiseks koostööd tegema.
Katseprojektiga pakutakse diabeedi ennetamiseks välja uuenduslik kaheetapiline lahendus. Esimene 
etapp hõlmab diabeeti juba põdevate inimeste varase diagnoosimise ning ohustatud, nt metaboolse 
sündroomi all kannatavate inimeste kindlakstegemise süsteemi väljatöötamist. Teine etapp hõlmab 
ohustatud inimeste diabeediennetuseks ettenähtud süstemaatiliste tegevuskavade väljatöötamist ja 
hindamist.
1. Sõeluuringuteks kasutatakse väikest arvu (3000−10 000) inimesi, kuid sõeluuringus osalevad kõik ühe 
küla/linna elanikud; külad/linnad asuvad viies katseprojekti raames väljavalitavas riigis. Selline 
uuenduslik lahendus aitab
− tagada andmete hindamisel maksimaalse täpsuse;
− vältida kohustust taotleda ametkondadelt luba, mida võib vaja olla kogu riigi elanike kaasamiseks 
sõeluuringusse;
− sõeluuringute käigus kogutud andmeid tõhusalt hallata ning hinnata võetud ennetusmeetmete mõju;
− tekitada kohalikul tasandil projekti eesmärkide vastu huvi hing köita kõigi asjassepuutuvate 
sidusrühmade tähelepanu.
2. Kõik asjassepuutuvad kohalikud sidusrühmad kaasatakse projekti ning nad teevad koordineeritud 
koostööd:
− tervishoiutöötajad tegelevad sõeluuringute, andmete seire/kogumise ning koolitusprogrammide 
väljatöötamisega;
− kohalikku elanikkonda innustatakse kujundama sõeluuringuprogrammidesse toostööaldist ja avatud 
suhtumist ning võtma diabeedialastest koolitustest aktiivselt osa;
− meedia on seotud teavituskampaaniate väljatöötamisega ning aitab projekti eesmärkide ja tähtsuse 
kohta teavet levitada;
− toiduainetööstus ja kohalikud poeketid edendavad ja innustavad selliste toiduainete tarbimist, mis 
sisaldavad vaid vähesel määral küllastunud rasvu, transrasvu, soola ja suhkrut;
− kohaliku valitsuse poliitikud koostavad projekti tulemuste alusel diabeedi ennetuseks suunised ja 
strateegiad.
Eesmärgid:
1. Luua arstide ja teiste tervishoiutöötajate (meditsiiniõed, toitumisspetsialistid, psühholoogid, teadlased), 
üldsuse, toiduainetööstuse, kohalike poekettide, meedia ja kohalike poliitikute vahel 2. tüüpi diabeedi 
ennetamiseks koordineeritud koostöö.
2. Töötada välja väiksemahulised sõeluuringuprogrammid, mille abil on võimalik diabeeti varases etapis 
diagnoosida ning ohustatud inimesed õigel ajal kindlaks teha. Sõeluuringud jagatakse nelja rühma:
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a)vastsündinute sõeluuring ohustatud imikute kindlaks tegemiseks (st vereproov juhul, kui üks vanem või 
mõlemad vanemad põevad diabeeti);
b)kõigi koolilaste ja teismeliste sõeluuring (st vereproov, arstlik läbivaatus, toitumisharjumuste 
hindamine, füüsilise aktiivsuse, suitsetamise, alkoholitarbimise, kiirtoidu söömise jm hindamine);
c)kõigi täiskasvanute sõeluuring (st vereproov, arstlik läbivaatus, toitumisharjumuste ja elustiilist 
tulenevate tegurite hindamine);
d)vanemaealiste inimeste sõeluuring.
3. Töötada välja uuenduslikud lahendused toiduainetööstuse ja kohalike ametivõimude kaasamiseks 
koolitusprogrammidesse.
4. Töötada välja üldsusele ja eelkõige 2. tüüpi diabeeti põdevatele inimestele, ohustatud inimestele ning 
diabeeti põdevate või diabeediriskiga vastsündinute/laste vanematele mõeldud koolitusprogrammid.
5. Koostada parimate näitajate/parameetrite (nagu vereproovid, toitumisharjumused, füüsiline aktiivsus 
jm) kindlakstegemise ja valimise teel standardsed sõeluuringuprogrammid.
6. Luua kohalik toiduaineturg, mis aitab ennetada suure suhkru-, soola-, küllastunud rasvade ja 
transrasvade sisaldusega toiduainete ja jookide tarbimist.
7. Korraldada töötubasid ja seminare, kus kohalikule elanikkonnale selgitatakse toiduainete kvaliteedi ja 
koostisosade tähtsust. Töötoad ja seminarid võib ühendada puuviljade ja köögiviljade tarbimist 
propageerivate kampaaniatega. Näiteks kohalikud poeketid võiksid osalejatele puuvilju ja aedvilju 
pakkudes selliseid üritusi rahaliselt toetada.
Osalevad piirkonnad/riigid: valikuliselt viis (3000−10 000 elanikuga) linna või küla viiest Euroopa Liidu 
liikmesriigist.
MÄRKUSED:
Lisada järgmine tekst.
Oodatavad tulemused:
Peamine eesmärk on teha kindlaks ja välja töötada head tavad 2. tüüpi diabeedi ennetamiseks. 
Eeldatavasti suudavad mõned projektis osalevad külad/linnad 2. tüüpi diabeedi ennetamiseks välja 
töötada ja ellu viia tulemusliku kohaliku tasandi strateegia. Kõige tulemuslikumad strateegiad on 
võimalik üle võtta või lisada tulevastesse ELi ja riiklikesse diabeedialgatustesse (nt diabeedialased 
suunised või soovitused, riiklikud diabeedikavad). Projekti käigus väljatöötatud ennetusmeetmete mõju on 
võimalik hinnata alles pärast seda, kui projekti algusest on möödas umbes kaks aastat. Mõjuhinnangu 
koostamisel jälgitakse tähelepanelikult projekti osaleva kohaliku elanikkonna tervislikku seisundit.
Projekti algus: 2012. aasta juuni
Projekti lõpp: 2014. aasta juuni
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Euroopa Parlamendi avaldus diabeedi kohta (2006) − diabeediennetusega seotud artiklid

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

Muudatusettepaneku projekt 6325 === ENVI/6325 ===

esitaja(d): Vladko Todorov Panayotov, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 50

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 50 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:
Katseprojekt — Kriitilisi materjale sisaldavate kasutuselt kõrvaldatud toodete äraandmine 
nõuetekohaseks kogumiseks
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärk on uurida selliste stimuleerivate süsteemide võimalikkust, mille raames antaks 
vanad elektriseadmed majapidamistes ladustamise (pikalt kasutuna hoidmise), prügimäele viimise või 
põletamise asemel ära.
Projekti raames uuritaks võimalikke süsteeme kriitilisi või haruldasi materjale sisaldavate kasutuselt 
kõrvaldatud toodete äraandmiseks sõltuvalt toodete tööeast (stiimulite loomine pesumasina äraandmiseks 
ei ole sama mis nutitelefonide äraandmine) ning takistustest (nt info- ja kommunikatsioonivahenditesse 
eraisikute poolt salvestatud teave). Uuringu puhul oleks pigem tegemist sotsiaal-psühholoogilise ja 
majandusliku uuringuga, sest uurida tuleb majandussüsteeme ja -tingimusi. Uuringu eesmärgid võiksid 
olla tagatisrahasüsteemid, tšekid; uurida võiks ka sotsiaalorganisatsioonide potentsiaali.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Projekti raames uuritaks võimalikke süsteeme kriitilisi või haruldasi materjale sisaldavate kasutuselt 
kõrvaldatud toodete äraandmiseks sõltuvalt toodete tööeast (stiimulite loomine pesumasina äraandmiseks ei 
ole sama mis nutitelefonide äraandmine) ning takistustest (nt info- ja kommunikatsioonivahenditesse 
eraisikute poolt salvestatud teave). Uuringu puhul oleks pigem tegemist sotsiaal-psühholoogilise ja 
majandusliku uuringuga, sest uurida tuleb majandussüsteeme ja -tingimusi.

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

Muudatusettepaneku projekt 6326 === ENVI/6326 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 51

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 51 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:
Katseprojekt — Spetsiifiliste funktsioonide jaoks kasutatavate materjalide minimeerimine
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Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projekti raames uuritaks kõiki etappe alates arukast toomisest, mille puhul hoitakse metalle ja mineraale 
kokku, kuni võimalike kriitiliste materjalide asendamiseni vähem kriitilistega.
Teine eesmärk on uurida haruldasi materjale sisaldavate osade taaskasutamise võimalusi, st seda, kas 
neid osi on võimalik tugevamaks muuta, et neid oleks võimalik ühest tootest teise paigaldada (haruldased 
materjalid ja nende võimaldatavad funktsioonid ei saa olla kriitiliseks teguriks ja need ei tohi kuluda, mis 
tähendab, et võib-olla tuleb haruldaste metallidega osade konstruktsiooni pikema tööea tagamiseks 
muuta). Projekti keskmes on lühikese kasutuseaga seadmed ja taaskasutuse soodustamiseks stiimulite 
süsteemi kavandamine.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Projekti raames uuritaks kõiki etappe alates arukast toomisest, mille puhul säästetakse metalle ja mineraale, 
kuni võimalike kriitiliste materjalide asendamiseni vähem kriitilistega.

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

Muudatusettepaneku projekt 6327 === ENVI/6327 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 52

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 52 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:
Katseprojekt — Materjalide võimalikult väike sattumine jääkide hulka, kust neid ei ole võimalik 
majanduslikult mõistliku kuluga taaskasutada
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti raames uuritakse kogu materjalide väärtusahela jooksul keskkonnatoimet ja majanduslikke 
näitajaid mõjutavate teguritega seotud meetmeid.
Üks võimalus võiks olla ajalooliste kaevandamisjäätmete potentsiaali uurimine ning selgitada, kuidas 
korraldada allesjäänud haruldaste materjalide taaskasutust inimeste tervist ja keskkonda mõjutavate 
ohtude vähendamisega. Projekti käigus tehakse kindlaks ELi tasandi potentsiaal ning selleks koostatakse 
ajalooliste kaevandamisjäätmete loend ja klassifikatsioon, uuritaksid taaskasutus- ja ohutuse tagamise 
võimalusi ning hinnatakse vastuvõetavust ühiskonna poolt.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
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Põhjendus:
Katseprojekti raames uuritakse kogu materjalide väärtusahela jooksul keskkonnatoimet ja majanduslikke 
näitajaid mõjutavate teguritega seotud meetmeid.

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

Muudatusettepaneku projekt 6328 === ENVI/6328 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 53

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 53 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:
Katseprojekt — Ringlussevõtuahelate üldise korralduse, logistika ja tõhususe parandamine eelkõige 
liideste ja terviklahenduse kaudu
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojektil (ettevalmistaval meetmel) on kaks eesmärki.
Üks eesmärk on uurida võimalusi elektroonikaromude, nagu sülearvutite ja mobiiltelefonide, kiire 
demonteerimise suhtes kohaldatava ELi standardi koostamiseks ja tulemuslikuks rakendamiseks. Et toote 
kujundus on parema ringlussevõtu põhitegur, tagaks selline süsteem suurema ringlussevõtu määra.
Teine eesmärk on uurida võimalusi kõrgtehnoloogiliste ringlussevõturajatiste kõigi süsteemiosaliste vahel 
koostalitlusvõimeliste liideste väljatöötamiseks, mis aitaks parandada logistikat ja suurendada 
ringlussevõtu tõhusust.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Katseprojekti raames uuritakse ühtelt poolt võimalusi elektroonikaromude, nagu sülearvutite ja 
mobiiltelefonide, kiire demonteerimise suhtes kohaldatava ELi standardi koostamiseks ja tulemuslikuks 
rakendamiseks ning teiselt poolt võimalusi kõrgtehnoloogiliste ringlussevõturajatiste kõigi süsteemiosaliste 
vahel koostalitlusvõimeliste liideste väljatöötamiseks, mis aitaks parandada logistikat ja suurendada 
ringlussevõtu tõhusust.

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

Muudatusettepaneku projekt 6329 === ENVI/6329 ===

esitaja(d): Vladko Todorov Panayotov, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 54

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 54 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:
Katseprojekt — Tehniliselt keerukate toodete ja ainete süsteemi optimeerimise ja ringlussevõtu alaste 
teadusuuringute edendamine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projekti raames uuritakse, kas toodetesse kodeeritud andmed võivad anda teavet selle kohta, kus asuvad 
haruldased materjalid, kuidas käsitada neid ringlussevõtu maksimeerimiseks, samuti uuritakse toodete 
keemilist koostist, mis võimaldab eri käsitamist (nt kui ohtlikke aineid ei ole, ei ole reostust vaja 
kõrvaldada ning ringlussevõtja saab kulusid optimeerida).
Sellise tootepõhise kindlakstegemise tehnilise ja majandusliku teostatavuse uurimine on tuleviku 
põhiülesanne. See oleks ühtlasi tõsiseltvõetav samm tegeliku tootja individuaalse vastutuse suunas ning 
suurema konkurentsi jaoks tingimusi luues kasutuselt kõrvaldamise optimaalse korralduse suunas.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Projekti raames uuritakse, kas toodetesse kodeeritud andmed võivad anda teavet selle kohta, kus asuvad 
haruldased materjalid, kuidas käsitada neid ringlussevõtu maksimeerimiseks, samuti uuritakse toodete 
keemilist koostist, mis võimaldab eri käsitamist. Sellise tootepõhise kindlakstegemise tehnilise ja 
majandusliku teostatavuse uurimine on tuleviku põhiülesanne. See oleks ühtlasi tõsiseltvõetav samm 
tegeliku tootja individuaalse vastutuse suunas ning suurema konkurentsi jaoks tingimusi luues kasutuselt 
kõrvaldamise optimaalse korralduse suunas.

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

Muudatusettepaneku projekt 6330 === ENVI/6330 ===

esitaja(d): Esther de Lange, Lambert van Nistelrooij, Riikka Manner
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 05

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 05 959 000 959 000 959 000 959 000
Reserv

Kogusumma 959 000 959 000 959 000 959 000

Rubriik:
Katseprojekt — Ennetusmeetmed: aktiivne ja tervena vananemine
Märkused:
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Lisada järgmine tekst:
Ettepaneku eesmärk on käivitada Euroopas rahvastiku vananemise probleemiga võitlemiseks paindliku 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vallas uuendusliku kontseptsiooni väljatöötamiseks 
rahvusvaheline katseprojekt. Projektiga toetatakse eelkõige vananevate inimeste kehalist aktiivsust ja 
psühhosotsiaalseid vajadusi ning arstide ja hooldajate koolitust. Projekt võib olla hea tava näide 
praktiliste ja teoreetiliste ennetusalaste teadmise kogumisest tõsiste mängude kontseptsiooni abil, mille 
sihtrühmaks on vanemaealised inimesed ning mis edendab aktiivset ja tervena vananemist. Selle 
tulemusel on vanemaealistel inimestel võimalik kauem iseseisvalt toime tulla.
Praegu puuduvad Euroopas konstruktiivsed lahendused, kuidas ennetusmeetmeid puudutavaid 
põhiteadmisi praktikas rakendada. Selle lünga täitmiseks võiks luua uuenduslikke meetmeid käsitleva 
rahvusvahelise Euroopa katseprojekti, mis hõlmab piirkondadest, ülikoolidest, tööstusest, kodanikest ja 
riiklikest partneritest koosnevat võrgustikku. Projekti keskmes on aktiivne ja tervena vananemine. 
Eesmärk on terviklik ja mitmeid eri valdkondi ühendav lahendus. Aktiivse vananemise Euroopa aastat 
(2012) silmas pidades võib projekt soodustada ennetust ning aktiivset ja tervena vananemist puudutavate 
ideede esitamist. Tõsiste mängude vallas on rahvastiku vananemisega seotud probleemide lahendamiseks 
palju uusi ja seni uurimata võimalusi. Näiteks edendab mängimine vanemaealiste inimeste ohutut ja 
turvalist kehalist tegevust nende enda koduses keskkonnas. See annab ka võimaluse jälgida 
mänguandmete abil vanemaealiste inimeste füüsilise ja kognitiivse seisundi muutumist. Lisaks võib 
arstide ja hooldajate koolitamine tõsiste mängude abil parandada nende tööd haiglas ja vanadekodus. 
Selleks võib kasutada simulatsioonimänge ning harjutada opereerimist ja muid ravivõtteid.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Rahvastiku vananemisega on seotud üks väga oluline probleem: kuidas kohandada tervishoiusüsteeme ja 
tagada samal ajal, et need oleksid väiksema tööjõuga ühiskonnas jätkusuutlikud. Kõige tähtsam eesmärk on 
edendada kodanike tervena ja aktiivset vananemist. Demograafilise muutusega võitlemiseks tuleb ELis 
levitada häid tavasid ja uuenduslikke ideid. Kehalised ja psühhosotsiaalsed tegevused on ennetustegevuse ja 
tervena vananemise tagamisel kõige tähtsamad tegurid. Hea tervise juures olev vananev rahvastik tähendab 
väiksemat koormat tervishoiusüsteemidele, paremat elukvaliteeti, suuremat sõltumatust ja vähem pensionile 
minevaid inimesi, millel on Euroopa majandusele positiivne mõju.

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

Muudatusettepaneku projekt 6331 === ENVI/6331 ===

esitaja(d): Salvatore Iacolino, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Giommaria 
Uggias, Cristina Gutiérrez-Cortines, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 12

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 12 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 17 03 12 — Katseprojekt — Euroopa ja Vahemere riikide leismanioosiseire võrgustiku loomine
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Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projektil on järgmised konkreetsed eesmärgid:
1) töötada leismanioosi varaseks avastamiseks, diagnoosimiseks ja raviks välja täiustatud meetodid 
(Euroopa ja Vahemere riikide ühtne protokoll);
2) töötada välja ja kehtestada Euroopa ja Vahemere riikide ühine leismanioosiseire süsteem;
3) parandada leismanioosi puudutavate kliiniliste ja epidemioloogiliste andmete kogumist;
4) koolitada Euroopa ja Vahemere riikides sotsiaal- ja tervishoiutöötajaid;
5) teavitada üldsust.
Võetavad meetmed:
1) leismanioosiseire süsteeme ning käimasolevate või hiljuti lõpule viidud testide uurimine projekti 
sihtriikides (Itaalia, Alžeeria, Maroko ja Malta);
2) Euroopa ja Vahemere riikide leismanioosiseire süsteemi väljatöötamine ja kehtestamine ning 
praeguste seiresüsteemidega (SDO − cartella clinica, PS − primo soccorso jt) ühendamine ning ja 
infotehnoloogia võrgustikuga (EMLSS − Euroopa ja Vahemere riikide leismanioosiseire süsteem) 
toetamine, et:
koguda projekti sihtriikide kohta bibliograafilisi andmeid;
koguda ja analüüsida 2006.−2011. aasta kohta salvestatud andmeid;
lokaliseerida andmed geograafiliselt;
salvestada teave siirutaja esinemisega seotud keskkonna- ja pinnaseseisundite kohta;
pakkuda kohapealseid ja kaugkoolitusi;
standardiseerida Euroopa ja Vahemere riikide leismanioosidiagnoosi ja -ravi protokollid;
koostada haiguse ravi ühtne protokoll ning jälgida ravi tulemusi;
diagnoosida (sh kaugmeetodil) piiripealseid juhte ning vajadusel nende kulgu jälgida;
suurendada arstide teadmisi haiguse diagnoosimise kohta ning ennetada sel viisil juhtude registreerimata 
jätmist;
luua võrgustiku liikmeks olevate riikide sotsiaal- ja tervishoiutöötajate ühine andmebaas ja võrgustik;
3) koolituse pakkumine sotsiaal- ja tervishoiutöötajate võrgustikule, et spetsialistid oleksid võimelised 
meetmeid võtma ning tunneksid süsteemiga hõlmatud haigusvorme (diagnoosimissuutlikkuse loomine);
4) teavitus- ja kommunikatsioonimeetmed:
projekti eduaruandeid sisaldava kord poolaastas ilmuva bülletääni levitamine;
teabelehe avaldamine üldsuse ning asjassepuutuvate eratervishoiusüsteemi töötajate teavitamiseks;
5) järelevalve ja hindamine:
Sidusrühmade osalusel peetavaid sihtrühmade koosolekuid ja eduaruandeid kasutatakse eelkõige selleks, 
et hinnata, kui asjakohane ja tõhus seiresüsteem oma eesmärkide täitmisel ning rahvatervisevajaduste 
rahuldamisel on. 
Kestus: 24 kuud
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Eesmärk on viia ellu Euroopa ja Vahemere riikides (Itaalia, Alžeeria, Maroko ja Malta) katseprojekt 
leismanioosiseire süsteemi kohta, mis põhineb mitmeid eri valdkondi ühendaval võrgustikul ning mis annab 
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teavet potentsiaalsete ja kindlaks tehtud siirutajate populatsioonide kohta ning mille raames tehakse 
koduloomadel ja inimestel patogeenide olemasolu kontrollimise kohta laborianalüüse. Esmatähtis on 
üldusele asjaomase teaduslikult põhjendatud teabe andmiseks sihipärase teavituskampaania elluviimine.

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

Muudatusettepaneku projekt 6332 === ENVI/6332 ===

esitaja(d): Esther de Lange, Holger Krahmer, Bas Eickhout, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjon, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Christa Klaß, Bastiaan Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 04

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 04 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:
Katseprojekt — Ressursitõhusus praktikas − mineraalainete ringe sulgemine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projekti eesmärk on uurida ja edendada põllumajandusettevõtete varal täiustatud 
ressursitõhususmeetodeid järgmiste meetmete abil:
toorainete ringlussevõtt
loomasõnnikust taastuvenergia toomine
taimede, sh põllukultuuride väetamise peenreguleerimine
Lähenemisviisi kirjeldus
Assigneeringust rahastatakse eri liikmesriikide põllumajandusettevõtetes rakendatavaid projekte, mille 
eesmärk on kasutada ressursside tõhusamaks haldamiseks uusi ja uuenduslikke lahendusi ning sulgeda 
põllumajandusettevõtte mineraalainete ringe. Projekti keskmes on põllumajandustootjate hulgas 
teadmiste ja heade tavade vahetamine. Projekti peamised tulemused esitatakse kõigile liikmesriikidele 
ning neid kasutatakse ELi 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks ELi poliitika kujundamisel.
Läbiviidavate projektide näideteks on põllumajandusettevõtetes taastuvenergia ulatuslikum kasutamine ja 
tootmine, loomsete ja saagikoristusjäätmete ringlusvõtt, parem veemajandus ja mullaharimine, väetiste 
sihipärasem kasutamine põllukultuuride kasvatamisel ja rohumaade harimisel ning uute meetodite 
kasutuselevõtt kariloomade kasvatuses.
Alguskuupäev: 01.01.2012
Lõppkuupäev: 12.31.2013
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Ressursitõhususe raames on Euroopa põllumajandusettevõtjatel võimalik oma ressursse tõhusamalt hallata 
ning säilitada või suurendada tootmist ilma negatiivse keskkonnamõjuta. Projekt annab eri liikmesriikide 
põllumajandustootjatele stiimulid ja vahendid praktiseerida tõhusa ressursihalduse uusi tehnikaid ja
meetodeid. Mõnes liikmesriigis on näited juba olemas ning projekti eesmärk on see teave kõigi Euroopa 
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põllumajandustootjate jaoks ja Euroopa keskkonna huvides kokku koguda.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6333 === ENVI/6333 ===

esitaja(d): Gaston Franco, Maurice Ponga, Elie Hoarau, Françoise Grossetête, Sophie Auconie, Philippe 
Juvin, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 07 03 27 — Ettevalmistav tegevus — Kava BEST (liidu äärepoolseimate piirkondade ja 
ülemereriikide ja -territooriumide bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vabatahtlik kava)
Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 27 2 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000

Märkused:
Pärast lõiku:
Assigneeringu eesmärk on rahastada nõukogu toetatud .......... ning ülemereriike ja -territooriume on välja 
jäetud.
Lisada järgmine tekst:
Muudatusettepaneku eesmärk on lisada kava BEST puudutavaks ettevalmistavaks tegevuseks 2012. aastal 
2 500 000 eurot.
MÄRKUSED:
Muuta järgmiselt:
Kavaga BEST suurendatakse rahalisi vahendeid äärepoolseimates piirkondades ja ülemereriikides ja -
territooriumidel bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ning ökosüsteemide teenuste säästvaks 
kasutamiseks, et kooskõlastada nende konkreetsete piirkondade keskkonna- ja arenguvajadusi.
Igas ookeanis − polaaralade laiuskraadidelt kuni troopiliste laiuskraadideni − asuvad äärepoolseimad 
piirkonnad ja ülemereriigid ja -territooriumid on koduks erakordselt paljudele globaalse tähtsusega 
liikidele ja ökosüsteemidele, mida inimtegevus, invasiivsed võõrliigid ja üha enam ka kliimamuutuse mõju 
võivad kergesti kahjustada.
Sellega seoses on vabatahtliku kava eesmärk töötada välja lahendused tervete ja paindlike ökosüsteemide 
säilitamiseks ning vähendada bioloogilisele mitmekesisusele avaldatavat survet. Rahaliste vahenditega 
toetatakse kaitstavate piirkondade kindlaks määramist ja haldamist ning kahjustatud ökosüsteemide 
taastamist, kliimamuutusega võitlemiseks looduslike lahenduste pakkumist, sh manglipuude 
taasistutamist ja korallrahude kaitsmist. Programmi raames tuleb ühtlasi toetada neis valdkondades 
teadusuuringute tegemist ja seda eelkõige rahvusvaheliste teadus- ja haridusprogrammide rahastamise 
kaudu. Kava innustab raamistiku väljatöötamist ning partnerluste loomist kohalike ametiasutuste, 
kodanikuühiskonna, teadlaste, ülikoolide, maaomanike ja erasektori vahel. See aitab tihendada 
keskkonna- ja kliimamuutuseküsimustes tehtavat koostööd.
Ettevalmistava tegevuse kestust tuleb veel üheks aastaks pikendada, et Euroopa Komisjonil oleks võimalik 
kavandada ELi ülemereriikides ja -territooriumidel bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks säästvam 
vahend.
Põhjendus:
ELi ülemereriikide ja -territooriumide ja äärepoolseimate piirkondade bioloogilise mitmekesisuse rikkust ja 
haavatavust arvestades võib kava BEST aidata saavutada ühelt poolt bioloogilise mitmekesisusega seotud 
eesmärke ja teiselt poolt arengu- ja kliimamuutuse poliitika eesmärke, edendades bioloogilise mitmekesisuse 



29

säilitamist ja säästvat kasutamist ning kliimamuutuse osas ökosüsteemipõhise käsitluse väljatöötamist ja 
kasutamist.
See uus assigneering annab võimaluse kooskõlastada ja täiendada kava BEST 2011. aasta avatud 
konkursikutsete tulemusi, pidades muu hulgas silmas kava BEST lisamist järgmisesse mitmeaastasesse 
finantsraamistikku.

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

Muudatusettepaneku projekt 6334 === ENVI/6334 ===

esitaja(d): Philippe Juvin, Miroslav Mikolášik
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 08 02 04

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

08 02 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 — Kliiniliste uuringute raames Euroopa kohordi moodustamine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Euroopa kliinilised uuringud on väga olulised. Ulatuslikud biomeditsiinilised uuringud ei ole olulised 
mitte ainult teadusuuringute ja rahvastervise vallas Euroopa Liidu konkurentsivõime tagamiseks, vaid ka 
Euroopa Liidu patsientide jaoks, kes võiksid saada kinnitust selle kohta, et neil on võimalik saada parimat 
ravi ja et neile on võimalik pakkuda uusimaid ravivõtteid ja meditsiinitooteid.
Tervishoiuuuringute tarbeks mitme Euroopa kohordi moodustamise kaudu annaks katseprojekt Euroopa 
Liidule epidemioloogilised vahendid tervist mõjutavate tegurite mõistmiseks ning raviteenuste ja 
tervishoiupoliitika parandamiseks. Katseprojekti raames saaksid Euroopa Liit ja liikmesriigid kasu ka 
mõne tervishoiuvaldkonna uuringute ja uute uuringute laiendamisest teistele tervishoiuvaldkondadele, 
nagu Alzheimeri tõbi või haigusi mõjutavad keskkonnategurid.
Katseprojekti aluseks võiks olla Framinghami südame-veresoonkonna haiguste uuring, mille raames 
jälgiti mitme aastakümne jooksul paljude patsientide tervist ning tänu millele oli teadlastel võimalik 
koguda väga olulisi teaduslikke andmeid.
Katseprojekti võiks rahastada riikliku, Euroopa tasandi ja rahvusvahelise avaliku ja erasektori 
partnerluse kaudu.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Tervishoiuuuringute tarbeks mitme Euroopa kohordi moodustamise kaudu annaks katseprojekt Euroopa 
Liidule epidemioloogilised vahendid tervist mõjutavate tegurite mõistmiseks ning raviteenuste ja 
tervishoiupoliitika parandamiseks. Katseprojekti raames saaksid Euroopa Liit ja liikmesriigid kasu ka mõne 
tervishoiuvaldkonna uuringute ja uute uuringute laiendamisest teistele tervishoiuvaldkondadele. 
Katseprojekti võiks rahastada riikliku, Euroopa tasandi ja rahvusvahelise avaliku ja erasektori partnerluse 
kaudu.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6335 === ENVI/6335 ===

esitaja(d): João Ferreira, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 71

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 71 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 71 — Katseprojekt − Männi nematoodi ja teiste võõrliikide poolt kahjustatud piirkondade 
keskkonna taastamine ja taasmetsastamine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
a) luua järgmine eelarverida (katseprojekt): Männi nematoodi ja teiste invasiivsete võõrliikide poolt 
kahjustatud metsade säilitamine ja taastamine
MÄRKUSED: (kasutamata valikud kustutada)
Katseprojekti eesmärk on rahastada invasiivsete taimeliikide ja haiguste, nagu Männi nematood, poolt 
kahjustatud piirkondade keskkonna taastamist ja taasmetsastamist. Katseprojektiga täiendatakse 
olemasolevatelt eelarveridadelt rahastatavaid meetmeid, mida võetakse kahjustatud piirkondade 
taastamisel pärast invasiivsete liikide / patogeenide kontrollimist.
Projekti etapid:
 1. igas regioonis kahjustatud piirkondade kindlaks tegemine;
 2. kahjustatud metsaalade taastamisstrateegiate kindlaks tegemine;
 3. heade tavade ja positiivsete tulemuste analüüs;
 4. kahjustatud metsade taastamist käsitlevate kohalike ja piirkondlike projektide toetamine.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Katseprojekti eesmärk on rahastada invasiivsete taimeliikide ja haiguste, nagu Männi nematood, poolt 
kahjustatud piirkondade keskkonna taastamist ja taasmetsastamist. Katseprojektiga täiendatakse 
olemasolevatelt eelarveridadelt rahastatavaid meetmeid, mida võetakse kahjustatud piirkondade taastamisel 
pärast invasiivsete võõrliikide / patogeenide kontrollimist.

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

Muudatusettepaneku projekt 6336 === ENVI/6336 ===

esitaja(d): João Ferreira, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 72

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 72 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 72 — Katseprojekt − Inimeste innustamine maapiirkondadesse jäämiseks − Võitlus 
kõrbestumise vastu
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
a) luua järgmine eelarverida (katseprojekt):
Katseprojektiga innustatakse inimesi jääma maapiirkondadesse, et võidelda sel teel kõrbestumise vastu.
MÄRKUSED: (kasutamata valikud kustutada)
Katseprojekti eesmärk on innustada inimesi jääma maapiirkondadesse ja tegelema põllumajandusliku 
tootmisega, et võidelda sel teel maapiirkondadest väljarändamise ja põllumajanduse hülgamise vastu. 
Projekti keskmes on liikmesriikides põllumajandusliku tootmise edendamine ja kõrbestumisega 
võitlemine, tänu millele on liikmesriikidel võimalik praeguse majandusolukorraga toime tulla, kasutada 
põllumajandusliku tootmise potentsiaali ning vältida sellega looduskatastroofe ja minimeerida nende 
mõju.
Projekti etapid:
1. liikmesriikides teabe kogumine selle kohta, mida on vaja teha, et innustada inimesi maapiirkondadesse 
jääma (sh kohalike kogukondadega, eri sidusrühmade ja kohaliku omavalitsusega konsulteerimine);
2. kõikides piirkondades eesmärgi täitmisega seotud probleemide ja potentsiaali kindlaks tegemine;
3. heade tavade ja positiivsete tulemuste analüüs;
4. kohalike ja piirkondlike projektide koostamine inimeste innustamiseks maapiirkondadesse jäämiseks.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Katseprojekti eesmärk on innustada inimesi jääma maapiirkondadesse ja tegelema põllumajandusliku 
tootmisega, et võidelda sel teel maapiirkondadest väljarändamise ja põllumajanduse hülgamise vastu.

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

Muudatusettepaneku projekt 6337 === ENVI/6337 ===

esitaja(d): João Ferreira, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon, Ilda Figueiredo
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Artikkel 07 03 07 — „LIFE+” (keskkonna rahastamisvahend — 2007–2013)
Muuta arvnäitajaid järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
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Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

Reserv

Kogusumma 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Põhjendus:
Liikmesriikidel on olnud väga raske Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade haldamiseks rahalisi 
vahendeid leida, mistõttu on selle vahendi tõhusus ja üldine sidusus ohtu seatud. Komisjoni hinnangul kulub 
Natura 2000 võrgustiku haldamiseks aastas 5,8 miljardit eurot. Sellega ja eelkõige praeguse kriisiga seoses 
ei tohi selleks otstarbeks eraldatud rahalisi vahendeid vähendada, sest vastasel korral tekiks oht, et 
kaitstavate loodusväärtuste, liikide ja elupaikade seisund halveneks veelgi.
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6338 === ENVI/6338 ===

esitaja(d): João Ferreira, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 04 04 01 — Taimetervisealased meetmed –– Uued meetmed
Muuta arvnäitajaid ja rubriiki järgmiselt:

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 04 04 01 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000
Reserv

Kogusumma 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000

Rubriik:
Punkt 17 04 04 01 — Taimetervisealased meetmed –– Uued meetmed
Põhjendus:
Assigneeringust tuleks rahastada meetmeid, mille eesmärk on võidelda paljusid metsa ökosüsteeme 
ähvardavate teguritega, sh invasiivsed võõrliigid, haigused (nagu männi nematood jt) ja metsatulekahjud.

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

Muudatusettepaneku projekt 6339 === ENVI/6339 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 32 04 18

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

32 04 18 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 32 04 18 — Katseprojekt – Paisude energiatootmispotentsiaali täielik ärakasutamine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Projektil on järgmised konkreetsed eesmärgid:
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1) optimeerida kunstlikel paisudel toimuvat energia tootmist, kasutades kõigil juhtudel suure 
kasuteguriga turbiine;
2) vähendada saarepiirkondade sõltuvust fossiilkütustest energiat tootvatest rajatistest.
Võetavad meetmed:
1. suure kasuteguriga hüdroelektriturbiinide paigaldamine;
2. taastuvenergia tootmisrajatiste paigaldamine (päikesepaneelid ja tuuleturbiinid) paisude 
lähedale/kõrvale;
3. väikeste retsirkuleerivate hoidlate ehitamine;
4. akude paigaldamine retsirkuleeriva süsteemi igal ajal, sh öösel ja tuulevaiksel ajal töös hoidmiseks;
5. pidev seire ja andmete kogumine, et hinnata katsesüsteemi võimet
6. toodetava hüdroelektri kogust suurendada.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Kunstlikke paise on seni kasutatud selleks, et võidelda põuaga ja tagada vee kättesaadavus tsiviil- ja 
sanitaarotstarbel. Vahemere piirkonnas ei ole võimalik paigaldada paisudele elektri toomiseks suure 
kasuteguriga turbiine, sest eesmärk on veeressursside säilitamine, mistõttu ei ole paisude 
energiatootmispotentsiaali ära kasutatud. Üks võimalusi selle probleemi lahendamiseks on paigaldada 
paisude lähedale taastuvenergiat tootvad rajatised, et ülavee juurdevoolu oleks võimalik suurendada.

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

Muudatusettepaneku projekt 6340 === ENVI/6340 ===

esitaja(d): Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, Thomas 
Ulmer, Philippe Juvin, Richard Seeber, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon, Damien Abad

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 71

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 71 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000
Reserv

Kogusumma 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000

Rubriik:
Katseprojekt — RECAP: peamistes ELi polümeeride töötlemise piirkondades tekkivate plastijäätmete 
ringlussevõtt kohalikul tasandil 
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Polümeeride töötlemine on Euroopas oluline tööstusharu, mis hõlmab 50 000 ettevõtet, millest 85% on 
VKEd, ja kus töötab 1,6 miljonit inimest. Tööstusharu toodang oli 2009. aastal 45 miljonit tonni, 
kusjuures Saksamaa (23%), Itaalia (16%), Prantsusmaa (12%), Hispaania (8,5%), Ühendkuningriik (8%) 
ja Poola (5,5%) kuuluvad juhtivate Euroopa valmisplastosade tootjate hulka. Praegu moodustavad 2/3 
tekkivatest plastijäätmetest (1,3 miljonit tonni plasti) lõppjäätmed, mis kas eksporditakse Kaug-Itta 
(peamiselt Hiinasse) või viiakse prügilasse. Kui pool nendest plastijäätmetest, mida praegu ringlusse ei 
võeta, ringlusse võtta, oleks aastas võimalik kokku hoida umbes 650 000 plasti. Ringlussevõtumäärade 



34

suurendamise kaudu aitab katseprojekt saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia ressursitõhususe 
eesmärki.
RECAP kujutab endast katseprojekti, mille eesmärk on parandada plastijäätmete ringlussevõttu. Projekt 
loob võimalused 1) plastitootmisjäätmete ringlussevõtuks uute lahenduste väljatöötamiseks ning 2) 
säästvatel lahendustel ja tehnoloogiatel põhinevate ringlussevõtukanalite rakendamiseks ja 
struktureerimiseks. Projekt annab võimaluse tekitada konkurentsivõimet ja luua töökohti, pikendada 
plastmaterjalide kasutusiga, hoida kokku toornaftat ning suurendada plastitööstuse vastutustundlikkust.
Projekti raames koostatakse tegevuskava, milles määratakse kindlaks lõpliku säästva lahenduseni 
jõudmiseks vajalikud sammud: tehnoloogiliste puuduste kõrvaldamiseks mõeldud teadus- ja 
arenduskoostöö projektide määratlemine, ringlussevõtukanalite korraldamine ja struktureerimine, heade 
tavade ja tehnoloogiate edastamine ELi plastitootjate kogukonnale, ringlussevõtutehnoloogiate 
tutvustamine katseseadmete abil, tekkivat intellektuaalomandiõigust kasutavate ettevõtete loomine. 
Tulemusi levitatakse mitmetesse ELi piirkondadesse, kus plastitöötlemine on laialt levinud.
RECAPi esimene alaeesmärk on luua võrdlusalus mitmes ELi piirkonnas Prantsusmaa, Itaalia, 
Saksamaa, Hispaania, Ühendkuningriigi, Austria ja Poola plastitöötlemistööstusest pärit plastijäätmete 
käitlemiseks. Kõikides nendes piirkondades on plastitööstus koondunud piiratud geograafilisele alale.
Lisaks võrdlusaluse analüüsimisele on RECAPi teine alaeesmärk teha kindlaks head tavad ja anda 
soovitusi tulevaste meetmete kohta, mis ühendatakse üldkasutatavate jäätmekäitlusmeetoditega. 
Koostatakse mitu eri kirjeldust võimalike sündmuste kohta. Iga kirjeldus jagatakse struktuurseteks 
(ringlussevõtukanalite majanduslik, rahaline ja poliitiline korraldus) ning tehnilisteks (teadus- ja 
arendustegevuse puuduste kõrvaldamine) eesmärkideks.
RECAPi kolmas alaeesmärk on üht kirjeldust projekti raames uuritud piirkondades katsetada. 
Katsetamise üks osa on ka kindlaks tehtud tehnoloogilistel puudustel põhinevate teadus- ja 
arendusprojektide koostamise käivitamine.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
Kui lõplikest plastijäätmetest võetaks 50% ringlusse, oleks võimalik 650 000 tonni plasti kokku hoida. 
Katseprojektis kirjeldatakse säästvat lahendust: teadus- ja arenduskoostöö, ringlussevõtukanalite 
struktureerimine, heade tavade edastamine ELi plastitootjatele, katseseadmete tutvustamine, tekkivat 
intellektuaalomandiõigust kasutavate ettevõtete loomine. Projekt aitab tekitada konkurentsivõimet ja luua 
töökohti, pikendada materjalide kasutusiga ja hoida kokku toornaftat. Projektiga suurendatakse 
plastitööstuse vastutustundlikkust ning täidetakse seega Euroopa 2020. aasta strateegia ressursitõhususe 
eesmärgid.

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

Muudatusettepaneku projekt 6341 === ENVI/6341 ===

esitaja(d): Anna Rosbach, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 07 03 32

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

07 03 32 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
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Rubriik:
Katseprojekt — Mereprahi kogumine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Katseprojekti eesmärk on aidata ELi liikmesriikidel uuenduslikul kogumissüsteemil põhinevate 
keskkonnaalaste meetmete abil saavutada 2020. aastaks merestrateegia raamdirektiivis (2008/56/EÜ) 
sätestatud eesmärk, st ELi rannikuvete ja maismaavete hea keskkonnaseisund. Projekt kaasab ELi 
kalandusega seotud kogukonnad ning ELi plastitootjad, plasti muundajad ja ringlussevõtjad ELi 
rannikuvete ja maismaavete puhastamisse ujuprahist. Kaluritele eraldatakse Euroopa Kalandusfondi 
kaudu rahalised vahendid, et nad teeksid merele spetsiaalseid väljasõite rannikualadel ujuprahi 
kogumiseks.

Projekti raames kasutatakse uuenduslikku traalnooda süsteemi, mis suudab koguda nooda kohta 2‒8 
tonni merevees leiduvat ujuprahti. Traalnooda süsteem töötati välja koostöös kaluritega, et see ei 
kahjustaks mereorganisme ning koguks ainult ujuprahti. Selliseid traalnootasid kasutaksid kalurid 
rannikuvetes, kuid maismaavetes võib kasutada staatilisi traalnootasid. Pärast mereprahi kogumist 
hindavad ringlussevõtjad, kui suur osa prahist on ringlussevõtuks kõlblik. Ringlussevõtuks sobimatud 
jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks. Eesmärk on muuta ringlussevõtmiskõlblikuks võimalikult suur 
osa kogutud jäätmetest.
Projekti raames viiakse mitmes ELi liikmesriigis (määratakse kindlaks liikmesriikide esialgse hindamise 
järel, mis tuleb merestrateegia raamdirektiivi kohaselt ära teha 2012. aasta juuliks) kahe aasta jooksul 
(2012. aasta juuli ‒ 2014. aasta juuli) läbi testid. Sellel ajavahemikul jälgitakse projekti raames kogutud 
mereprahi kogust, geograafilist asukohta ja konsistentsi. Selleks kasutatakse internetipõhist 
seiresüsteemi, mille abil on liikmesriikidel võimalik saada teavet probleemsete piirkondade ning 
kogumisel, ringlussevõtmisel ning rannikuvete ja maismaavete puhastamisel tehtud edusammude kohta. 
Hea keskkonnaseisundi paremaks määratlemiseks luuakse võrdlusaluse süsteem. Testides võetakse 
arvesse esialgset hindamist, mille liikmesriigid peavad ära tegema 2012. aastaks juuliks ning võrdlusaluse 
süsteem vastab liikmesriikide kindlaks määratud näitajatele (merestrateegia raamdirektiiv).
Katsetestide järel on liikmesriikidel võimalik traalnootade käitamine ja kogumissüsteem üle võtta ning 
jätkata samas mereprahi ja kogutud prahi kogust, asukohta jm puudutavate andmete salvestamist. Sellega 
antakse liikmesriikidele kasulik vahend (sõltuvalt projekti tulemustest, st kokkukogutud mereprahi 
kogustest), mis aitab täita ja ennetada merestrateegia raamdirektiivis sätestatud juriidilisi kohustusi, st 
saavutada ELi rannikuvete ja maismaavete hea keskkonnaseisund. Pärast projekti lõppu ja meetmete 
võimalikku ülevõtmist piirkondade poolt antakse liikmesriikidele vahend, mille abil ELi vete head 
keskkonnaseisundit säilitada.
Tänu nendele keskkonnameetmetele ja kalandusega seotud kogukondade (Euroopa Kalandusfond), 
tööstuse ja riikide ametiasutuste vahel tekkivale sünergiale ei ole võimalik mitte ainult võtta piisavalt 
mereprahivastaseid meetmeid hea keskkonnaseisundi saavutamiseks, vaid ka mereprahti vältida ning 
tagada ELi vete ja terve merekeskkonna jätkusuutlikkus.
Kui testide lõpus selgub, et ELi rannikuvetest leiti mereprahti vähe või lausa tühistes kogustes, näitab 
projekt, et liikmesriigid on rannikuvete ja maismaavete hea keskkonnaseisundi saavutamisel tulemuslikud 
olnud. Sellisel juhul on liikmesriikidel mõistlik jätkata peamiselt staatiliste sisemaatraalnootade (mida 
hoitakse jõgede ülevoolupaisudes ja muudes kohtades, kus need ei takista laevaliiklust) kasutamist, et 
vältida mereprahi jõudmist rannikuvetesse ning merekeskkonna ja inimeste tervise seisukohast järjest 
suuremaks probleemiks muutumist mikroplastiku allaneelamisel mereorganismide poolt ning jõudmisel 
inimese toiduahelasse.
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)) artikli 49 lõike 6 
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tähenduses.
Põhjendus:
Projekti eesmärk on puhastada ELi rannikuvesi ja maismaavesi ning edendada kalandus- ja 
ringlussevõtusektoris tööhõivet. Projektiga antakse ELi kaluritele võimalus teenida elatist perioodidel, mil 
kalastamine on keelatud/võimatu. See tähendab, et kaluritel on õigus saada Euroopa Kalandusfondist 
makseid kalapüüdmise asemel prahi kogumiseks. Sõltuvalt tulemustest saadakse tänu projektile kasulikke 
andmeid, mille abil hinnata, kas ringlussevõtu järele või jäätmete energiakasutusrajatiste järele on suurem
vajadus.

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

Muudatusettepaneku projekt 6342 === ENVI/6342 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Lisada: 17 03 01 02

Eelarve 2011 Eelarveprojekt 2012 nõukogu seisukoht 2012 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

17 03 01 02 700 000 700 000 700 000 700 000
Reserv

Kogusumma 700 000 700 000 700 000 700 000

Rubriik:
Katseprojekt — Uuendustegevus haiguste ennetamise vallas: tervisealase teadlikkuse ja tervislike 
harjumuste edendamine
Märkused:
Lisada järgmine tekst:
Assigneeringust rahastatakse katseprojekti, mille eesmärk on selgitada ja hinnata ennetuse vallas tehtud 
uuenduslikke rahvatervisepoliitika algatusi, mille keskmes on tervislikud eluviisid ja inimeste tervisealase 
teadlikkuse suurendamine.
Rahvatervisevaldkonna ennetusmeetmed ei hõlma mitte ainult haiguste ennetust riskitegurite 
vähendamise või sõeluuringute ja diagnostikastrateegiate kaudu, vaid nende eesmärk on ka parandada 
inimeste üldist tervisealast teadlikkust edendada aktiivselt tervislikke eluviise ja harjumusi. Toitumisel, 
kehalisel aktiivsusel, tarbijakäitumisel ning tubaka- ja alkoholitarbimisel on elanikkonna üldise tervisliku 
seisundi kujunemisel oluline roll, mistõttu on need ennetusmeetmetes peamised küsimused.
ELi praeguste meetmete ja eesmärkide, nagu tervisalase ebavõrdsuse vähendamine, ning tervise selge 
rolli tõttu ELi 2020. üldises strateegias tuleb senisest rohkem pühenduda Euroopa inimeste tervislikku 
seisundit parandavatele kasulikele lahendustele.
Katseprojekti raames toimuva selgitamise ja hindamise eesmärk on tervisalase teadlikkuse kujundamise 
ja tervislike harjumuste propageerimise teel toimuvas haiguste ennetuses heade tavade kindlaks tegemine 
ning rahvatervise valdkonna ennetusstrateegiaid puudutava võrdleva uuringu toetamine ja edendamine, 
sh tasuvusanalüüsi koostamine ja investeerimisprioriteetide hindamine võrreldes teiste rahvastervise 
valdkonna ennetusmeetmetega.
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)) artikli 49 lõike 6 
tähenduses.
Põhjendus:
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Projekt aitaks saada paremat ülevaadet ja rohkem teavet selle kohta, millised on ennetustegevuse 
suundumused ning mõju rahvatervisele, ennetustegevuse tulemused ja poliitiliste algatuste suhteline kasu.


