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LÜHISELGITUS

Taimetervis on jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise põllumajanduse, aianduse ja
metsanduse põhitegur ning on oluline ka elurikkuse kaitse ja ökosüsteemi teenuste 
seisukohalt. 

Euroopa põllumajandus-, metsa- ja looduspärandit ähvardavad praegu uued ja ohtlikud 
taimekahjustajad, mis on järsult suurendanud taimetervise probleeme viimase kümne aasta 
jooksul ning on seotud eelkõige kaubanduse üleilmastumise ja kliimamuutustega. 

Seetõttu tervitab arvamuse koostaja ettepanekut võtta vastu määrus taimekahjustajate vastaste 
kaitsemeetmete kohta (COM(2013) 267), mille eesmärk on tõhustada ennetustegevust, 
järelevalvet ja kiiret tegutsemist pärast taimekahjustajate puhangut ELis. 

Komisjoni ettepanek asendab praegust ELi taimekaitse korda (nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ) 
ja selle eesmärk on suurenenud riskide kõrvaldamine. Kuigi säilib praegune avatud kord, mis 
võimaldab taimede ja taimsete saaduste liikumist ELis teatud tingimustel, siis rohkem 
tähelepanu pööratakse kolmandatest riikidest sissetulevatele kõrge riskiga kaupadele ning 
istutusmaterjalide jälgitavusele siseturul. Ettepanekuga nähakse ette ka parem järelevalve, 
uute kahjustajate puhangute varajane likvideerimine ning ettevõtete ja taimetervise 
ametiasutuste rahaline toetamine liikmesriikides. 

Arvamuse koostaja toetab enamikku nimetatud elementidest, kuid soovitab viimistleda 
ettepaneku mitmeid aspekte: 

• Taimekahjustajate ja meetmete loetelu

Selle ettepanekuga soovitab komisjon märkimisväärset kogust rakendusakte, millest mõned 
on seotud liidu karantiinsete taimekahjustajate (artikkel 5), prioriteetsete taimekahjustajate 
(artikkel 6), konkreetsete liidu karantiinsete taimekahjustajate vastaste liidu meetmete 
(artikkel 27), kaitstavate piirkondade ja kaitstavate piirkondade karantiinsete 
taimekahjustajate (artikkel 32) ning kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu 
kehtestamisega (artikkel 37). 

Nende sätete tähtsuse tõttu leiab arvamuse koostaja, et tuleks kohaldada delegeeritud 
õigusakte ning anda Euroopa Parlamendile vajalikud volitused nende loetelude kehtestamise, 
muutmise või täiendamise kontrollimiseks või vajaduse korral neile vastu seismiseks. Loetelu 
peaks põhinema kehtivates õigusaktides sisalduvatel loeteludel ja vajaduse korral tuleks neid 
hiljem muuta või täiendada.

• Piiratud arv prioriteetseid taimekahjustajaid

Komisjon teeb ettepaneku piirata prioriteetsete taimekahjustajate arvu 10%-le liidu 
karantiinsete taimekahjustajate arvust. Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata prioriteetsetele 
taimekahjustajatele, kuna need on liidu territooriumil kõige tugevamad majandusliku, 
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sotsiaalse või keskkonnamõjuga taimekahjustajad ning nende suhtes kohaldatakse tugevdatud 
valmisoleku ja reageerimise kohustust ning ELi tõhustatud kaasrahastamist. Seetõttu leiab 
arvamuse koostaja, et mitmeid prioriteetseid taimekahjustajaid ei tuleks piirata, kui nad 
vastavad nimetatud tingimustele (artikkel 6 lõige 2). 

• Avalikkuse teavitamine

Inimeste teadmised taimekahjustajate majandusliku, sotsiaalse või keskkonnamõju kohta on 
puudulikud. Tarbijad ei ole sageli teadlikud taimetervislikest riskidest taimede ostmisel. 
Seetõttu soovitab arvamuse koostaja algatada kampaania teadlikkuse tõstmiseks 
liikmesriikides, et teavitada avalikkust eelkõige kolmandatest riikidest imporditavate 
taimedega seotud riskidest. Komisjon peaks kehtestama ja ajakohastama avalikult 
kättesaadava loetelu, mis sisaldab ELis taimetervisele potentsiaalselt ohtlikke kolmandate 
riikide uusi taimekahjustajaid (artikkel 43a uus). 

• Internetikaubandus 

Hiljutised uuringud näitavad, et internetikaubandus võib kujutada endast kõrget 
taimetervislikku riski, kui kaup on nakatunud võõrriigi taimekahjustajatega, sealhulgas 
karantiinsete taimekahjustajatega. Eelkõige kolmandatest riikidest imporditud ja interneti teel 
müüdud taimede saadetised ei ole vasta paljudel juhtudel ELi taimetervislikele 
impordinõuetele. Selle probleemi lahendamiseks on oluline tõsta tarbijate ja taimedega 
kauplejate teadlikkust Euroopas. Peale eelnimetatud teavituskampaania teeb raportöör 
ettepaneku tugevdada komisjoni ettepanekut ning märkida, et internetikauplejat ei või mitte 
mingil juhul vabastada registreerimiskohustusest (artikkel 61 lõige 3). 

• Sidusrühmade kaasamine situatsiooniplaanide ja simulatsiooniõppuste väljatöötamisse

Sidusrühmade kaasamine situatsiooniplaanide ja simulatsiooniõppuste väljatöötamisse on 
liikmesriigiti erinev. Seetõttu soovitab arvamuse koostaja luua ühise raamistiku ettevõtjate 
varajaseks kaasamiseks kõnealusesse tegevusse (artiklid 24 ja 25). 

• Finantsaspektid 

Raportöör soovitab kaht suurt muudatust artiklis 102: 

Esiteks tuleb kulude haldamise määruse (COM(2013) 327) ettepanek viia vastavusse 
ettepanekuga invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta 
ning võimaldada nende kuludega seoses ELi kaasrahastamist, mis on tekkinud liikmesriikides 
ettevõtjatele hävitatud taimede hüvitamise tõttu seoses kiire hävitamise meetmetega 
invasiooni varajases etapis, mis on võetud vastu invasiivsete võõrliikide määruse artikli 15 
kohaselt.

Teiseks, kuna selline varajane tegevus on oluline prioriteetsete taimekahjustajate ennetamise, 
kindlaksmääramise ja kontrolli puhul, peaks põllumajanduslikus majapidamises võetavate 
tõhustatud bioohutusmeetmete puhul olema õigus saada hüvitist.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada käesolevasse projekti järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vajadust selliste meetmete järele on 
teadvustatud juba ammu. Meetmeid on 
käsitletud rahvusvahelistes lepingutes ja 
konventsioonides, sealhulgas ÜRO Toidu-
ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 6. 
detsembril 1951. aastal sõlmitud 
rahvusvaheline taimekaitsekonventsioon ja 
selle uus muudetud versioon, mis kiideti 
heaks Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni konverentsi 
29. istungil 1997. aasta novembris. EL on 
nimetatud konventsiooni osaline.

(5) Vajadust selliste meetmete järele on 
teadvustatud juba ammu. Meetmeid on 
käsitletud rahvusvahelistes lepingutes ja 
konventsioonides, sealhulgas ÜRO Toidu-
ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 6. 
detsembril 1951. aastal sõlmitud 
rahvusvaheline taimekaitsekonventsioon ja 
selle uus muudetud versioon, mis kiideti 
heaks Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni konverentsi 
29. istungil 1997. aasta novembris, samuti 
rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooniga 29. detsembril 1993. 
aastal. EL on nii taimekaitsekonventsiooni 
kui ka bioloogilise mitmekesisuse
konventsiooni osaline.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse taimetervise tähtsust loodusliku ökosüsteemi, ökosüsteemi teenuste ja 
elurikkuse säilitamisel, tuleks mainida rahvusvahelist bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni. Eelkõige võib invasiivsetel võõrliikidel – mis on samuti käesoleva 
konventsiooniga hõlmatud – olla märkimisväärne mõju keskkonnale ja majandusele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et liidu karantiinsete (9) Selleks et liidu karantiinsete 
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taimekahjustajate kontrollimisel oleks 
võimalik keskenduda taimekahjustajatele, 
mille majanduslik, sotsiaalne või 
keskkonnamõju on kogu liidu 
territooriumil kõige tugevam, tuleks 
koostada selliste taimekahjustajate 
(edaspidi „prioriteetsed taimekahjustajad”) 
piiratud loetelu.

taimekahjustajate kontrollimisel oleks 
võimalik keskenduda taimekahjustajatele, 
mille majanduslik, sotsiaalne või 
keskkonnamõju on kogu liidu 
territooriumil kõige tugevam, tuleks 
koostada selliste taimekahjustajate 
(edaspidi „prioriteetsed taimekahjustajad”) 
loetelu.

Or. en

Selgitus

Mitmeid prioriteetseid taimekahjustajaid ei tuleks piirata. Tuleb teha täiendavaid 
jõupingutusi taimekahjustajate ennetamiseks, hävitamiseks ja kontrolli all hoidmiseks kõigi 
liidu karantiinsete taimekahjustuse juhtude puhul, mille majanduslik, sotsiaalne või 
keskkonnamõju on kogu liidu territooriumil kõige tugevam (vaata ka artikli 6 
muudatusettepanekut, millega kaotatakse prioriteetsete taimekahjustajate maksimumarv). 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Arvestades rahalise kahju õiglast 
hüvitamist, peaks komisjon tagama ilma 
liikmesriikide süsteemidega ühtlustamata 
sidusa horisontaalse lähenemisviisi ühiste 
kahjunõuete puhul piiriüleste juhtude 
korral, kui selline kahju on tekkinud 
suurtele põllumajandustootjate või 
tarbijate rühmadele, keda on mõjutanud 
naaberriikide hävitamismeetmed ning kes 
on sarnaste taimekahjustajate ja 
sissetungi tõttu suures potentsiaalses 
ohus. 

Or. en

Selgitus

Kuigi kollektiivse õiguskaitse süsteemi loomise pädevus peaks jääma liikmesriikidele, tuleks 
tagada ühtne lähenemisviis piiriüleste juhtude puhul, kui suured põllumajandustootjate ja 
tarbijate rühmad on sarnases ohus ning nad kannavad rahalist kahju, mis on seotud sarnaste 
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hävitamismeetmetega naaberriikides.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Internetikaubandus võib kujutada 
endast kõrget taimetervislikku riski, kui 
kaup on nakatunud võõrriigi 
taimekahjustajatega, sealhulgas 
karantiinsete taimekahjustajatega. 
Eelkõige kolmandatest riikidest 
imporditud ja interneti teel müüdud 
taimede saadetised ei ole paljudel juhtudel 
vastavuses ELi taimetervislike 
impordinõuetega. Nende probleemide 
lahendamiseks tuleb suurendada tarbijate 
ja taimedega kauplejate teadlikkust ning 
tagada selliste internetikauplejate 
jälgitavus, kelle asukoht on ELis ja 
kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekutega teadlikkuse suurendamine kampaania kohta (põhjendus 33b, 
artikkel 43a ja 61 (internetikauplejate registreerimiskohustus)).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 b) Üldsuse teadlikkuse tõstmiseks 
peaksid liikmesriigid algatama 
teadlikkuse suurendamise kampaaniaid 
taimekahjustajate majandusliku ja 
keskkonnamõju kohta, mis on ennetamise 
ja levimise võtmeküsimus, samuti 
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vastutuse kohta kogu ühiskonnas 
tervikuna selleks, et tagada taimetervis 
ELis. Lisaks peaks komisjon pidama 
avaliku ajakohastatud loetelu kolmandate 
riikide uutest taimekahjustajatest, mis 
võivad olla ohtlikud taimetervisele liidu 
territooriumil. 

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga teadlikkuse suurendamise kampaania kohta (artikkel 43a).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Selleks et võtta arvesse tehnika ja 
teaduse arengut ning muutunud olusid 
taimetervise puhul, tuleks komisjonile 
delegeerida õigusaktide vastuvõtmine 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
290 seoses ELi karantiinsete 
taimekahjustajate ja prioriteetsete
taimekahjustajate loetelu kehtestamise, 
muutmise ja täiendamise eeskirjadega 
ning konkreetsete liidu karantiinsete 
taimekahjustajate, kaitstavate piirkondade 
ja vastavate kaitstavate piirkondade 
karantiinsete taimekahjustajate ning 
kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate 
ning asjaomaste istutamiseks ettenähtud 
taimede vastaste meetmete 
kehtestamisega. 
Suurte taimetervislike riskide korral 
tuleks anda komisjonile õigus võtta vastu 
õigusakte kiirmenetluse korras, et kanda 
liidu karantiinsed taimekahjustajad 
prioriteetsete taimekahjustajate loetellu 
ning sätestada konkreetsed meetmed liidu 
karantiinsete taimekahjustajate vastu.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artiklite 5, 6, 27, 32 ja 37 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Komisjonile tuleks anda 
rakendusvolitused, et tagada ühesugused 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamisel seoses järgmisega: liidu 
karantiinsete taimekahjustajate loetelu 
kehtestamine; prioriteetsete 
taimekahjustajate loetelu kehtestamine; 
konkreetsete liidu karantiinsete 
taimekahjustajate vastaste meetmete 
kehtestamine; ajutiste meetmete 
vastuvõtmine seoses taimetervislike 
riskidega, mis tulenevad ajutistelt liidu 
karantiinseteks taimekahjustajateks 
loetavatest taimekahjustajatest; direktiivi 
2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti h 
esimese lõigu kohaste kaitstavate
piirkondade tunnustamine ning vastavate 
kaitstavate piirkondade karantiinsete 
taimekahjustajate loetelu kehtestamine; 
kaitstavate piirkondade muutmine või 
tühistamine; kaitstavate piirkondade 
loetelu muutmine; kvaliteeti vähendavate 
liidu taimekahjustajate ja asjaomaste 
istutamiseks ettenähtud taimede 
loetlemine; selliste taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide loetlemine, 
mille liidu territooriumile sissetoomine ja 
seal vedamine keelatakse, samuti 
asjaomaste kolmandate riikide loetlemine; 
taimede, taimsete saaduste ja muude 
objektide ning nende liidu territooriumile 
sissetoomise ja seal vedamise nõuete 
loetlemine; kolmandate riikide selliste 

(71) Komisjonile tuleks anda 
rakendusvolitused, et tagada ühesugused 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamisel seoses järgmisega: ajutiste 
meetmete vastuvõtmine seoses 
taimetervislike riskidega, mis tulenevad 
ajutistelt liidu karantiinseteks 
taimekahjustajateks loetavatest 
taimekahjustajatest; selliste taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide 
loetlemine, mille liidu territooriumile 
sissetoomine ja seal vedamine keelatakse, 
samuti asjaomaste kolmandate riikide 
loetlemine; taimede, taimsete saaduste ja 
muude objektide ning nende liidu 
territooriumile sissetoomise ja seal 
vedamise nõuete loetlemine; kolmandate 
riikide selliste nõuete kehtestamine, mis on 
samaväärsed taimede, taimsete saaduste ja 
muude objektide liidu territooriumil 
vedamise nõuetega; konkreetsete taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide 
liikmesriikide piirialadele sissetoomisega 
seotud eritingimuste või -meetmete 
kehtestamine; ajutiste meetmete 
vastuvõtmine seoses kolmandatest riikidest 
pärinevate istutamiseks ettenähtud taimede 
liidu territooriumile sissetoomise ja seal 
vedamisega; selliste taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide loetlemine, 
mille konkreetsetesse kaitstavatesse 
piirkondadesse sissetoomine ja seal 
vedamine keelatakse; taimede, taimsete 
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nõuete kehtestamine, mis on samaväärsed 
taimede, taimsete saaduste ja muude 
objektide liidu territooriumil vedamise 
nõuetega; konkreetsete taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide liikmesriikide 
piirialadele sissetoomisega seotud 
eritingimuste või -meetmete kehtestamine; 
ajutiste meetmete vastuvõtmine seoses 
kolmandatest riikidest pärinevate 
istutamiseks ettenähtud taimede liidu 
territooriumile sissetoomise ja seal 
vedamisega; selliste taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide loetlemine, 
mille konkreetsetesse kaitstavatesse 
piirkondadesse sissetoomine ja seal 
vedamine keelatakse; taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide sissetoomist 
konkreetsetesse kaitstavatesse 
piirkondadesse ja seal vedamist käsitlevate 
nõuete loetlemine; selliste taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide ning 
vastavate kolmandate päritolu- või 
lähteriikide loetlemine, mille puhul tuleb 
liidu territooriumile sissetoomise korral 
nõuda fütosanitaarsertifikaati; selliste 
taimede, taimsete saaduste ja muude 
objektide ning vastavate kolmandate 
päritolu- või lähteriikide loetlemine, mille 
puhul tuleb teatavatesse kaitstavatesse 
piirkondadesse sissetoomise korral nendest 
kolmandatest riikidest nõuda 
fütosanitaarsertifikaati; selliste taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide 
loetlemine, mille liidu territooriumil 
vedamise korral nõutakse taimepassi; 
selliste taimede, taimsete saaduste ja 
muude objektide loetlemine, mille 
sissetoomise korral teatavatesse 
kaitstavatesse piirkondadesse tuleb nõuda 
taimepassi, ning taimepassi vormi 
kehtestamine. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

saaduste ja muude objektide sissetoomist 
konkreetsetesse kaitstavatesse 
piirkondadesse ja seal vedamist käsitlevate 
nõuete loetlemine; selliste taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide ning 
vastavate kolmandate päritolu- või 
lähteriikide loetlemine, mille puhul tuleb 
liidu territooriumile sissetoomise korral 
nõuda fütosanitaarsertifikaati; selliste 
taimede, taimsete saaduste ja muude 
objektide ning vastavate kolmandate 
päritolu- või lähteriikide loetlemine, mille 
puhul tuleb teatavatesse kaitstavatesse 
piirkondadesse sissetoomise korral nendest 
kolmandatest riikidest nõuda 
fütosanitaarsertifikaati; selliste taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide 
loetlemine, mille liidu territooriumil 
vedamise korral nõutakse taimepassi; 
selliste taimede, taimsete saaduste ja 
muude objektide loetlemine, mille 
sissetoomise korral teatavatesse 
kaitstavatesse piirkondadesse tuleb nõuda 
taimepassi, ning taimepassi vormi 
kehtestamine. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.
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suhtes.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artiklite 5, 6, 27, 32 ja 37 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Nõuandemenetlust tuleks kasutada 
järgmistel juhtudel: liidu karantiinsete 
taimekahjustajate esialgse loetelu 
vastuvõtmiseks, arvestades et see esialgne 
loetelu peaks ilma ühegi muudatuseta 
sisaldama üksnes direktiivi 2000/29/EÜ I 
lisa A osas ning II lisa A osa I jaos 
loetletud taimekahjustajaid;
taimekahjustaja teadusliku nime 
muutmiseks, kui selline muudatus on 
põhjendatav teaduse arenguga; kaitstavate 
piirkondade ja vastavate kaitstavate 
piirkondade karantiinsete 
taimekahjustajate esialgse loetelu 
vastuvõtmiseks, arvestades et see esialgne 
loetelu peaks ilma ühegi muudatuseta 
sisaldama üksnes direktiivi 2000/29/EÜ 
artikli 2 lõike 1 punkti h esimese lõigu 
kohaselt tunnustatud kaitstavaid piirkondi 
ja kaitstava piirkonna karantiinseid 
taimekahjustajaid, mis on loetletud 
direktiivi 2000/29/EÜ I lisa B osas ja II 
lisa B osas; kaitstavate piirkondade 
muutmiseks ja tühistamiseks; kvaliteeti 
kahjustavate liidu taimekahjustajate 
esialgse loetelu vastuvõtmiseks, arvestades 
et see esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama üksnes teatavates 
seemnete ja paljundusmaterjali tootmist ja 
turustamist käsitlevates direktiivides 
loetletud taimekahjustajaid; selliste 

(72) Nõuandemenetlust tuleks kasutada 
järgmistel juhtudel: taimekahjustaja 
teadusliku nime muutmiseks, kui selline 
muudatus on põhjendatav teaduse 
arenguga; selliste taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide esialgse 
loetelu vastuvõtmiseks, mille liidu 
territooriumile sissetoomine ja seal 
vedamine keelatakse, arvestades et see 
esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama taimi, taimseid 
saadusi ja muid objekte ning asjaomaseid 
keelde ja kolmandaid riike, mis on 
sätestatud direktiivi 2000/29/EÜ III lisa A 
osas, samuti kombineeritud nomenklatuuri 
koode (CN-kood); selliste taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide 
esialgse loetelu vastuvõtmiseks, mille liidu 
territooriumile sissetoomine ja seal 
vedamine keelatakse, arvestades et see 
esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama üksnes taimi, 
taimseid saadusi ja muid objekte ning 
asjaomaseid nõudeid ja kolmandaid riike, 
mis on sätestatud direktiivi 2000/29/EÜ IV 
lisa A osas, samuti kombineeritud 
nomenklatuuri koode (CN-kood); selliste 
taimede, taimsete saaduste ja muude 
objektide esialgse loetelu vastuvõtmiseks, 
mille teatavatesse kaitstavatesse 
piirkondadesse sissetoomise ja seal 
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taimede, taimsete saaduste ja muude 
objektide esialgse loetelu vastuvõtmiseks, 
mille liidu territooriumile sissetoomine ja
seal vedamine keelatakse, arvestades et see 
esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama taimi, taimseid 
saadusi ja muid objekte ning asjaomaseid 
keelde ja kolmandaid riike, mis on 
sätestatud direktiivi 2000/29/EÜ III lisa A 
osas, samuti kombineeritud nomenklatuuri 
koode (CN-kood); selliste taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide 
esialgse loetelu vastuvõtmiseks, mille liidu 
territooriumile sissetoomine ja seal 
vedamine keelatakse, arvestades et see 
esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama üksnes taimi, 
taimseid saadusi ja muid objekte ning 
asjaomaseid nõudeid ja kolmandaid riike, 
mis on sätestatud direktiivi 2000/29/EÜ IV 
lisa A osas, samuti kombineeritud 
nomenklatuuri koode (CN-kood); selliste 
taimede, taimsete saaduste ja muude 
objektide esialgse loetelu vastuvõtmiseks, 
mille teatavatesse kaitstavatesse 
piirkondadesse sissetoomise ja seal 
vedamise suhtes kohaldatakse erinõudeid, 
arvestades et see esialgne loetelu peaks 
ilma ühegi muudatuseta sisaldama üksnes 
taimi, taimseid saadusi ja muid objekte 
ning asjaomaseid keelde ja kolmandaid 
riike, mis on sätestatud direktiivi 
2000/29/EÜ III lisa B osas, samuti 
kombineeritud nomenklatuuri koode (CN-
kood); selliste taimede, taimsete saaduste 
ja muude objektide esialgse loetelu 
vastuvõtmiseks, mille teatavatesse 
kaitstavatesse piirkondadesse sissetoomise 
ja seal vedamise suhtes kohaldatakse 
erinõudeid, arvestades et see esialgne 
loetelu peaks ilma ühegi muudatuseta 
sisaldama üksnes taimi, taimseid saadusi ja 
muid objekte ning nõudeid, mis on 
sätestatud direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa B 
osas, samuti kombineeritud nomenklatuuri 
koode (CN-kood); selliste taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide ning 
vastavate kolmandate päritolu- või 

vedamise suhtes kohaldatakse erinõudeid, 
arvestades et see esialgne loetelu peaks 
ilma ühegi muudatuseta sisaldama üksnes 
taimi, taimseid saadusi ja muid objekte 
ning asjaomaseid keelde ja kolmandaid 
riike, mis on sätestatud direktiivi 
2000/29/EÜ III lisa B osas, samuti 
kombineeritud nomenklatuuri koode (CN-
kood); selliste taimede, taimsete saaduste 
ja muude objektide esialgse loetelu 
vastuvõtmiseks, mille teatavatesse 
kaitstavatesse piirkondadesse sissetoomise 
ja seal vedamise suhtes kohaldatakse 
erinõudeid, arvestades et see esialgne 
loetelu peaks ilma ühegi muudatuseta 
sisaldama üksnes taimi, taimseid saadusi ja 
muid objekte ning nõudeid, mis on 
sätestatud direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa B 
osas, samuti kombineeritud nomenklatuuri 
koode (CN-kood); selliste taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide ning 
vastavate kolmandate päritolu- või 
lähteriikide esialgse loetelu 
vastuvõtmiseks, mille puhul nõutakse liidu 
territooriumile sissetoomise korral 
fütosanitaarsertifikaati, arvestades et see 
esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama üksnes taimi, 
taimseid saadusi ja muid objekte, mis on 
loetletud direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B 
osa punktis I; selliste taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide ning vastavate 
kolmandate päritolu- või lähteriikide 
esialgse loetelu vastuvõtmiseks, mille 
puhul nõutakse teatavatesse kaitstavatesse 
piirkondadesse sissetoomise korral 
fütosanitaarsertifikaati, arvestades et see 
esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama üksnes taimi, 
taimseid saadusi ja muid objekte, mis on 
loetletud direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B 
osa punktis II; selliste taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide esialgse 
loetelu vastuvõtmiseks, mille liidu 
territooriumil vedamise korral nõutakse 
taimepassi, arvestades et see esialgne 
loetelu peaks ilma ühegi muudatuseta 
sisaldama üksnes taimi, taimseid saadusi ja 
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lähteriikide esialgse loetelu 
vastuvõtmiseks, mille puhul nõutakse liidu 
territooriumile sissetoomise korral 
fütosanitaarsertifikaati, arvestades et see 
esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama üksnes taimi, 
taimseid saadusi ja muid objekte, mis on 
loetletud direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B 
osa punktis I; selliste taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide ning vastavate 
kolmandate päritolu- või lähteriikide 
esialgse loetelu vastuvõtmiseks, mille 
puhul nõutakse teatavatesse kaitstavatesse 
piirkondadesse sissetoomise korral 
fütosanitaarsertifikaati, arvestades et see 
esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama üksnes taimi, 
taimseid saadusi ja muid objekte, mis on 
loetletud direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B 
osa punktis II; selliste taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide esialgse 
loetelu vastuvõtmiseks, mille liidu 
territooriumil vedamise korral nõutakse 
taimepassi, arvestades et see esialgne 
loetelu peaks ilma ühegi muudatuseta 
sisaldama üksnes taimi, taimseid saadusi ja 
muid objekte, mis on loetletud direktiivi 
2000/29/EÜ V lisa A osa punktis I, ning 
selliste taimede, taimsete saaduste ja 
muude objektide esialgse loetelu 
vastuvõtmiseks, mille teatavatesse 
kaitstavatesse piirkondadesse sissetoomise 
korral nõutakse taimepassi, arvestades et 
see esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama üksnes taimi, 
taimseid saadusi ja muid objekte, mis on 
loetletud direktiivi 2000/29/EÜ V lisa A 
osa punktis II.

muid objekte, mis on loetletud direktiivi 
2000/29/EÜ V lisa A osa punktis I, ning 
selliste taimede, taimsete saaduste ja 
muude objektide esialgse loetelu 
vastuvõtmiseks, mille teatavatesse 
kaitstavatesse piirkondadesse sissetoomise 
korral nõutakse taimepassi, arvestades et 
see esialgne loetelu peaks ilma ühegi 
muudatuseta sisaldama üksnes taimi, 
taimseid saadusi ja muid objekte, mis on 
loetletud direktiivi 2000/29/EÜ V lisa A 
osa punktis II.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artiklite 5, 6, 27, 32 ja 37 muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Määruses (EL) nr …/2013 … [palume 
väljaannete talitusel sisestada selle määruse 
number ja pealkiri, milles sätestatakse 
toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning 
taimetervise ja paljundusmaterjaliga seotud 
kulude haldamine, ning joonealuses 
märkuses viide Euroopa Liidu Teatajale] 
on sätestatud, et toetused taimekahjustajate 
vastastele meetmetele hõlmavad teatavaid 
direktiivi 2000/29/EÜ lisades loetletud 
taimekahjustajaid ning teatavaid 
taimekahjustajaid, mida nimetatud lisades 
ei ole loetletud, kuid mille suhtes 
kohaldatakse liidu ajutisi meetmeid, mis on 
vastu võetud seoses nende 
taimekahjustajatega. Käesolevas määruses 
kehtestatakse prioriteetse taimekahjustaja 
kategooria. Teatavad liikmesriikide 
võetavad prioriteetsete taimekahjustajate 
vastased meetmed peaksid olema 
abikõlbulikud liidu toetuste jaoks, sh 
ettevõtjatele makstavad hüvitised selliste 
taimede, taimsete saaduste ja muude 
objektide väärtuses, mis on hävitatud 
käesolevas määruses sätestatud 
hävitamismeetmete võtmise käigus. 
Seetõttu tuleks määrust (EL) nr XXX/2013 
vastavalt muuta.

(75) Määruses (EL) nr …/2013 … [palume 
väljaannete talitusel sisestada selle määruse 
number ja pealkiri, milles sätestatakse 
toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning 
taimetervise ja paljundusmaterjaliga seotud 
kulude haldamine, ning joonealuses 
märkuses viide Euroopa Liidu Teatajale] 
on sätestatud, et toetused taimekahjustajate 
vastastele meetmetele hõlmavad teatavaid 
direktiivi 2000/29/EÜ lisades loetletud 
taimekahjustajaid ning teatavaid 
taimekahjustajaid, mida nimetatud lisades 
ei ole loetletud, kuid mille suhtes 
kohaldatakse liidu ajutisi meetmeid, mis on 
vastu võetud seoses nende 
taimekahjustajatega. Käesolevas määruses 
kehtestatakse prioriteetse taimekahjustaja 
kategooria. Teatavad liikmesriikide 
võetavad eelkõige prioriteetsete 
taimekahjustajate vastased meetmed 
peaksid olema abikõlbulikud liidu toetuste 
jaoks, sh ettevõtjatele makstavad hüvitised 
selliste taimede, taimsete saaduste ja 
muude objektide väärtuses, mis on 
hävitatud käesolevas määruses sätestatud 
hävitamismeetmete võtmise käigus, samuti 
tõhustatud bioohutusmeetmete 
rakendamise ning prioriteetsete 
taimekahjustajate kontrollimise jaoks 
põllumajandusliku majapidamise 
tasandil. Liikmesriikide poolt võetud … 
määruse (EÜ) nr …/2013 artikli 15 
[palume väljaannete talitusel sisestada 
selle määruse number ja pealkiri, milles 
sätestatakse invasiivsete võõrliikide 
sissetoomise ja levimise ennetamine ja 
ohjamine] kohased meetmed võimalike 
kahjulike võõrliikide kiireks hävitamiseks 
invasiooni varajases etapis peaksid olema 
võrdselt abikõlblikud liidu toetuste jaoks. 
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See peaks sisaldama ka makstavaid 
hüvitisi ettevõtjatele selliste taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide 
väärtuses, mis on hävitatud … määruse 
(EÜ) nr …/2013 artikli 15 kohaselt. 
[palume väljaannete talitusel sisestada 
selle määruse number ja pealkiri, milles 
sätestatakse invasiivsete võõrliikide 
sissetoomise ja levimise ennetamine ja 
ohjamine]. Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 
XXX/2013 vastavalt muuta. 

Or. en

Selgitus

Ettevõtjatele tuleks hüvitada tõhustatud bioohutusmeetmete võtmine, mis on oluline kiire 
tegutsemise puhul prioriteetsete taimekahjustajate korral.

Selleks et viia määrus kulude haldamise kohta kooskõlla 9. septembril 2013 avaldatud 
ettepanekuga invasiivsete võõrliikide kohta, peavad liikmesriikide võetud meetmed võõrliikide 
kiireks hävitamiseks invasiooni varajases etapis kõnealuse ettepaneku artikli 15 kohaselt 
olema abikõlbulikud ELi kaasrahastamise jaoks. See peaks sisaldama ettevõtetele hüvitist 
hävitusmeetmete tõttu hävitatud taimede väärtuses. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktiga
loetelu taimekahjustajatest, mis vastavad 
seoses liidu territooriumiga artikli 3 
punktides b, c ja d osutatud tingimustele 
(edaspidi „liidu karantiinsete 
taimekahjustajate loetelu”).

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
õigusakte artikli 98 kohaselt, et 
kehtestada ja muuta loetelu 
taimekahjustajatest, mis vastavad seoses 
liidu territooriumiga artikli 3 punktides b, c 
ja d osutatud tingimustele (edaspidi „liidu 
karantiinsete taimekahjustajate loetelu”).

Or. en

Selgitus

Artikli 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud taimekahjustajate loetelu, mida loetakse karantiinsete 
taimekahjustajatena, tuleb edaspidi muuta või täiendada. Liidu karantiinsed 
taimekahjustajad, kui artikliga 32 reguleeritavad kaitstavate piirkondade karantiinsed 
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taimekahjustajad, on kesksel kohal kogu määruses, kuna märkimisväärne osa määruses 
sätestatud meetmeist käsitleb neid taimekahjustajaid. Järelikult tuleb karantiinsete 
taimekahjustajate loetelu kehtestada või muuta delegeeritud õigusaktide abil. Siiski 
muudetakse taimekahjustaja teaduslik nimi rakendusakti abil. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud rakendusakt võetakse vastu 
kooskõlas artikli 99 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktid, millega muudetakse 
lõikes 2 osutatud rakendusakti, võetakse 
vastu artikli 99 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Sama menetlust 
kohaldatakse lõikes 2 osutatud 
rakendusakti kehtetuks tunnistamisel või 
asendamisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon muudab lõikes 2 osutatud 
rakendusakti, muutes taimekahjustaja 
teaduslikku nime, kui selline muudatus on 
põhjendatud teaduse arenguga. 

Teaduse arenguga põhjendatuse korral 
võtab komisjon vastu rakendusakti, muutes 
taimekahjustaja teaduslikku nime, mis on 
esitatud lõikes 2 osutatud loetelus.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab loetelu prioriteetsetest 
taimekahjustajatest (edaspidi 
„prioriteetsete taimekahjustajate loetelu”) 
ja muudab seda loetelu rakendusaktiga. 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
õigusakte artikli 98 kohaselt seoses loetelu 
prioriteetsetest taimekahjustajatest 
(edaspidi „prioriteetsete taimekahjustajate 
loetelu”) kehtestamise ja muutmisega. 

Or. en

Selgitus

Artikli 6 lõikes 2 kohaselt kehtestatakse loetelu nendest taimekahjustajatest, mis on kõige 
tugevama majandusliku, sotsiaalse või keskkonnamõjuga liidu territooriumil. Prioriteetsete 
taimekahjustajate loetelu tuleb kehtestada või muuta delegeeritud õigusaktide abil. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hindamisest selgub, et liidu karantiinne 
taimekahjustaja vastab lõikes 1 osutatud 
tingimustele või taimekahjustaja ei vasta 
enam ühele või mitmele nendest 
tingimustest, muudab komisjon esimeses 
lõigus osutatud rakendusakti, lisades 

Kui korrapärasest ja riskipõhisest
hindamisest selgub, et liidu karantiinne 
taimekahjustaja vastab lõikes 1 osutatud 
tingimustele või taimekahjustaja ei vasta 
enam ühele või mitmele nendest 
tingimustest, muudab komisjon esimeses 
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asjaomase taimekahjustaja nimetatud 
loetellu või jättes selle sealt välja. 

lõigus osutatud loetelu, lisades asjaomase 
taimekahjustaja nimetatud loetellu või 
jättes selle sealt välja. 

Or. en

Selgitus

Korrapärane ja riskipõhine hindamine on vajalik selleks, et vajaduse korral ajakohastada 
prioriteetsete taimekahjustajate loetelu. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetsete taimekahjustajate arv ei tohi 
ületada 10 % nende liidu karantiinsete 
taimekahjustajate arvust, mis on loetletud 
vastavalt artikli 5 lõigetele 2 ja 3. Kui
prioriteetsete taimekahjustajate arv ületab 
10 % nende liidu karantiinsete 
taimekahjustajate arvust, mis on loetletud 
vastavalt artikli 5 lõigetele 2 ja 3, muudab 
komisjon esimeses lõigus osutatud 
rakendusakti, kohandades vastavalt selles 
loetelus olevate taimekahjustajate arvu, 
lähtudes nende võimalikust 
majanduslikust, sotsiaalsest ja 
keskkonnamõjust, mida käsitletakse II 
lisa 2. jaos.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Prioriteetsete taimekahjustajate arvu ei tuleks piirata. Kõik liidu karantiinsed 
taimekahjustajad, millel on potentsiaalselt kõige tugevam majanduslik, sotsiaalne või 
keskkonnamõju liidu territooriumile, tuleks esitada prioriteetsete taimekahjustajate loetelus. 
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 99 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse juhtudel, mis on seotud
suure taimetervisliku riskiga, võtab 
komisjon artikli 99 lõikes 4 osutatud
menetlusega vastu viivitamata 
kohaldatavad rakendusaktid, millega 
kantakse liidu karantiinsed 
taimekahjustajad prioriteetsete 
taimekahjustajate loetellu. 

Suure taimetervisliku riskiga seotud 
tungiva kiireloomulisuse juhtudel
kantakse liidu karantiinsed 
taimekahjustajad prioriteetsete 
taimekahjustajate loetellu artiklis 98a
osutatud menetluse kohaselt. 

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 ja 2 osutatud otsese ohu 
korral võtavad liikmesriigid ja ettevõtjad 
kõik riski puhul vajalikud meetmed, et 
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takistada selliste taimekahjustajate 
sissetungi liidu territooriumile. 

Or. en

Selgitus

Karantiinsete taimekahjustajate otsese sissetungi ohu korral liidu territooriumile võtavad 
liikmesriigid ja ettevõtjad kohe riski puhul asjakohased meetmed, et takistada 
taimekahjustajate sissetungi ning teavitavad komisjoni, teisi liikmesriike ja pädevaid asutusi. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 98 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse karantiinsete 
taimekahjustajatega seotud riskide 
juhtimise meetmeid käsitleva IV lisa 1. 
jagu seoses meetmetega, mis on suunatud 
istutatud ja looduslike taimede saastumise 
ennetamisele ja likvideerimisele, seoses 
meetmetega, mis on suunatud taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide 
saadetistele, ning seoses meetmetega, mis 
on suunatud karantiinsete taimekahjustajate 
muudele levimisviisidele; samuti 
õigusakte, millega muudetakse 
taimekahjustajatega seotud riskide 
juhtimise põhimõtteid käsitlevat IV lisa 2. 
jagu seoses taimekahjustajatega seotud 
riskide juhtimise põhimõtetega, võttes 
arvesse tehnika ja teaduse arengut.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 98 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse karantiinsete 
taimekahjustajatega seotud riskide 
juhtimise meetmeid käsitleva IV lisa 1. 
jagu seoses meetmetega, mis on suunatud 
istutatud ja looduslike taimede saastumise 
ennetamisele ja likvideerimisele, seoses 
meetmetega, mis on suunatud taimede, 
taimsete saaduste ja muude objektide 
saadetistele, ning seoses meetmetega, mis 
on suunatud karantiinsete taimekahjustajate 
muudele levimisviisidele; samuti 
õigusakte, millega muudetakse 
taimekahjustajatega seotud riskide 
juhtimise põhimõtteid käsitlevat IV lisa 2. 
jagu seoses taimekahjustajatega seotud 
riskide juhtimise põhimõtetega, võttes 
arvesse tehnika ja teaduse arengut, samuti 
rahvusvahelise 
taimekaitsekonventsiooniga sätestatud 
rahvusvahelisi fütosanitaarmeetmete 
standardeid. 

Or. en
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Selgitus

Rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni osalisena peaks EL muuhulgas järgima nimetatud 
konventsiooniga sätestatud rahvusvahelisi standardeid.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 98 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse või täiendatakse
lõikes 1 sätestatud mitmeaastastes 
uuringukavades käsitletavaid üksikasju.

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 98 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega nõutakse, et liikmesriigid 
muudaksid või täiendaksid lõikes 1 
sätestatud mitmeaastastes uuringukavades 
käsitletavaid üksikasju.

Or. en

Selgitus

Kuna mitmeaastaste uuringukavade kehtestamine on liikmesriikide kohustus, ei saa komisjon 
neid kavu ise muuta ega täiendada. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik koostab asjaomase 
taimekahjustaja kinnitatud või 
kahtlustatava esinemise korral iga 
prioriteetse taimekahjustaja jaoks, mis on 
võimeline tema territooriumile või selle 
osasse sisenema ja seal kohanduma, eraldi 
plaani, mis sisaldab teavet 
otsustusprotsessi, järgitavate menetluste ja 
eeskirjade ning kättesaadavaks tehtavate 
vahendite kohta (edaspidi 
„situatsiooniplaan”).

1. Pärast asjaomaste ettevõtjatega 
konsulteerimist koostab iga liikmesriik 
asjaomase taimekahjustaja kinnitatud või 
kahtlustatava esinemise korral iga 
prioriteetse taimekahjustaja jaoks, mis on 
võimeline tema territooriumile või selle 
osasse sisenema ja seal kohanduma, eraldi 
plaani, mis sisaldab teavet 
otsustusprotsessi, järgitavate menetluste ja 
eeskirjade ning kättesaadavaks tehtavate 
vahendite kohta (edaspidi 
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„situatsiooniplaan”).

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kaasamine situatsiooniplaanide ja simulatsiooniõppuste väljatöötamisse on 
liikmesriigiti erinev. Seetõttu on oluline pakkuda ühtset raamistikku ettevõtjate koheseks 
kaasamiseks kõnealuste tegevuste korral. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid esitavad oma 
situatsiooniplaanid taotluse korral 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

4. Liikmesriigid esitavad oma 
situatsiooniplaanid taotluse korral 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele ning 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õppused toimuvad mõistliku ajavahemiku 
jooksul seoses kõigi asjaomaste 
taimekahjustajatega.

Õppused toimuvad mõistliku ajavahemiku 
jooksul seoses kõigi asjaomaste 
taimekahjustajatega koos asjaomaste 
ettevõtjate kaasamisega. 

Or. en

Selgitus

Situatsiooniplaani edukaks rakendamiseks, et kontrollida ja hävitada taimekahjustajaid, 
peaksid kõik asjaomased ettevõtjad olema kaasatud simulatsiooniõppustesse. 
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada konkreetsete liidu karantiinsete 
taimekahjustajate vastased meetmed. 
Nende meetmetega rakendatakse iga 
konkreetse asjaomase taimekahjustaja 
suhtes ühte või mitut järgmist sätet:

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
õigusakte kooskõlas artikliga 98, milles 
sätestatakse konkreetsete liidu 
karantiinsete taimekahjustajate vastased 
meetmed. Nende meetmetega määratakse 
kindlaks iga konkreetse asjaomase 
taimekahjustaja suhtes ühe või mitme 
järgmise sätte kohaldamine:

Or. en

Selgitus

Artikli 27 lõikes 1 sätestatakse liidu meetmed liidu konkreetsete karantiinsete 
taimekahjustajate suhtes, seetõttu see sisuliselt selgelt täiendab kõnealust artiklit. Seega 
tuleks liidu karantiinsete taimekahjustajate vastased meetmed sätestada delegeeritud 
õigusaktides. Suure taimetervisliku riski korral tuleb võtta ELi meetmeid ELi konkreetsete 
karantiinsete taimekahjustajate suhtes ning kasutada artiklis 98a sätestatud kiirmenetlust.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 99 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

2. Kui komisjon otsustab artiklis 18 
osutatud uuringute või muude tõendite 
põhjal, et asjaomase liidu karantiinse 
taimekahjustaja hävitamine piirangualal ei 
ole võimalik, võib ta võtta vastu lõike 1 
kohaseid rakendusakte, millega 
kehtestatakse meetmed, mille ainus 
eesmärk on tõkestada kõnealuste 
taimekahjustajate levimine asjaomastest 
aladest väljapoole. Sellist tõkestamist 
nimetatakse ohjeldamiseks.

2. Kui komisjon otsustab artiklis 18 
osutatud uuringute või muude tõendite 
põhjal, et asjaomase liidu karantiinse 
taimekahjustaja hävitamine piirangualal ei 
ole võimalik, volitatakse teda vastu võtma
lõike 1 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse meetmed, mille ainus 
eesmärk on tõkestada kõnealuste 
taimekahjustajate levimine asjaomastest 
aladest väljapoole. Sellist tõkestamist 
nimetatakse ohjeldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon otsustab, et liidu 
territooriumi selle osa kaitsmiseks, kus 
asjaomast liidu karantiinset 
taimekahjustajat ei esine, on vaja võtta 
ennetusmeetmeid väljaspool piirangualasid 
asuvatel aladel, võib ta võtta vastu lõike 1 
kohaseid rakendusakte nende meetmete 
kehtestamiseks.

3. Kui komisjon otsustab, et liidu 
territooriumi selle osa kaitsmiseks, kus 
asjaomast liidu karantiinset 
taimekahjustajat ei esine, on vaja võtta 
ennetusmeetmeid väljaspool piirangualasid 
asuvatel aladel, volitatakse teda vastu
võtma lõike 1 kohaseid delegeeritud 
õigusakte nende meetmete kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud meetmeid
võetakse vastavalt IV lisale 
taimekahjustajatega seotud riskide 
juhtimise meetmete ja põhimõtete kohta, 
võttes arvesse asjaomaste liidu 
karantiinsete taimekahjustajatega seotud 
konkreetseid riske ja vajadust rakendada
vajalikke riski vähendamise meetmeid 
kogu liidus ühtlustatud viisil.

4. Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud delegeeritud 
õigusakte võetakse vastavalt IV lisale 
taimekahjustajatega seotud riskide 
juhtimise meetmete ja põhimõtete kohta, 
võttes arvesse asjaomaste liidu 
karantiinsete taimekahjustajatega seotud 
konkreetseid riske ja vajadust suunata
vajalikke riski vähendamise meetmeid 
kogu liidus ühtlustatud viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 1 osutatud rakendusaktides võib 
sätestada, et lõike 1 punktides a–j osutatud 
meetmed, mida liikmesriigid võtavad, tuleb 
tühistada või neid muuta. Seni kuni 
komisjon ei ole meetmeid vastu võtnud, 
võib liikmesriik jääda enda võetud 
meetmete juurde.

5. Komisjon võib rakendusaktide abil
sätestada, et lõike 1 punktides a–j osutatud 
meetmed, mida liikmesriigid võtavad, tuleb 
tühistada või neid muuta, kui nad ei ole 
enam kooskõlas meetmetega, mis 
sisalduvad käesoleva artikli lõigete 1–3 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktides. Seni kuni komisjon ei ole 
meetmeid vastu võtnud, võib liikmesriik 
jääda enda võetud meetmete juurde.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)



PE521.552v01-00 26/46 PA\1006056ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 99 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Nõuetekohaselt põhjendatud 
hädavajadusel võtab komisjon suure 
taimetervisliku riski kõrvaldamiseks 
vastavalt artikli 99 lõikes 4 osutatud 
korrale viivitamatult vastu kohaldatavad 
rakendusaktid.

6. Suure taimetervisliku riski korral
tungiva kiireloomulisuse juhtudel, 
kohaldatakse artikli 98 punktis a 
sätestatud toimingut käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktiga
kaitstavate piirkondade ja vastavate 
kaitstavate piirkondade karantiinsete 
taimekahjustajate loetelu. Loetelu sisaldab 
kaitstavaid piirkondi, mis on selleks 
tunnistatud kooskõlas direktiivi 
2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti h 
esimese lõiguga, ja vastavaid 
taimekahjustajaid, mis on loetletud 
direktiivi 2000/29/EÜ I lisa B osas ja II lisa 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
õigusakte artikli 98 kohaselt seoses
kaitstavate piirkondade ja vastavate 
kaitstavate piirkondade karantiinsete 
taimekahjustajate loetelu kehtestamise ja 
muutmisega. Loetelu sisaldab kaitstavaid 
piirkondi, mis on selleks tunnistatud 
kooskõlas direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 
lõike 1 punkti h esimese lõiguga, ja 
vastavaid taimekahjustajaid, mis on 
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B osas. Nimetatud rakendusakt võetakse 
vastu kooskõlas artikli 99 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusega.

loetletud direktiivi 2000/29/EÜ I lisa B 
osas ja II lisa B osas. 

Or. en

Selgitus

Sarnaselt artiklitele 5 (liidu karantiinsed taimekahjustajad) ja 37 (kvaliteeti vähendavad 
taimekahjustajad), tuleb kaitstavate piirkondade ja vastavate kaitstavate piirkondade 
karantiinsete taimekahjustajate loetelu kehtestada (ja hiljem vajaduse korral muuta) 
delegeeritud õigusaktide abil. Kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad, kui 
artikliga 5 reguleeritavad liidu karantiinsed taimekahjustajad, on kesksel kohal kogu 
määruses, kuna märkimisväärsel hulgal määruses sätestatud meetmeid käsitlevad neid 
taimekahjustajaid.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lõikes 1 sätestatud tingimused on 
täidetud, võib komisjon tunnustada 
täiendavaid kaitstavaid piirkondi, muutes 
esimeses lõigus osutatud rakendusakti. 
Nimetatud muudatus võetakse vastu 
kooskõlas artikli 99 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Sama menetlust 
kohaldatakse esimeses lõigus osutatud 
rakendusakti kehtetuks tunnistamisel või 
asendamisel.

Kui lõikes 1 või artiklis 35 sätestatud 
tingimused on täidetud, võib komisjon 
tunnustada täiendavaid kaitstavaid 
piirkondi ja muuta või tühistada 
kaitstavaid piirkondi, muutes esimeses 
lõigus osutatud loetelu. 

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 35 kohaldamise korral võetakse 
artikli 99 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega vastu rakendusakt. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktiga
loetelu, milles sätestatakse kvaliteeti 
vähendavad liidu taimekahjustajad ja 
artikli 36 punktis d osutatud konkreetsed 
istutamiseks ettenähtud taimed, lisades 
vajaduse korral lõikes 4 osutatud 
kategooriad ja lõikes 5 osutatud 
piirmäärad.

Komisjonile antakse artikli 98 kohaselt 
volitus seoses loetelu kehtestamise ja 
muutmisega, milles sätestatakse kvaliteeti 
vähendavad liidu taimekahjustajad ja 
artikli 36 punktis d osutatud konkreetsed 
istutamiseks ettenähtud taimed, lisades 
vajaduse korral lõikes 4 osutatud 
kategooriad ja lõikes 5 osutatud 
piirmäärad.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt artiklitele 5 (liidu karantiinsed taimekahjustajad), 6 (prioriteetsed 
taimekahjustajad) ja 32 (kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad) tuleks 
kvaliteeti vähendavate liidu taimekahjustajate loetelu, mis on istutamiseks ettenähtud taimede 
uus haiguste kategooria taimetervise valdkonnas, kehtestada (ja hiljem vajaduse korral 
muuta) delegeeritud õigusaktide abil. Siiski taimekahjustaja teaduslik nimi muudetakse 
rakendusakti abil.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud rakendusakt võetakse vastu 
kooskõlas artikli 99 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon muudab lõikes 2 osutatud 
rakendusakti, kui hindamisest ilmneb, et 
nimetatud aktis loetlemata taimekahjustaja 
vastab artiklis 36 osutatud tingimustele või 
et nimetatud aktis loetletud taimekahjustaja 
ei vasta enam ühele või mitmele nendest 
tingimustest, või kui on vaja kõnealust 
loetelu muuta seoses lõikes 4 osutatud 
kategooriatega või lõikes 5 osutatud 
piirmääradega.

Komisjon muudab lõikes 2 osutatud 
loetelu, kui hindamisest ilmneb, et 
nimetatud aktis loetlemata taimekahjustaja 
vastab artiklis 36 osutatud tingimustele või 
et nimetatud aktis loetletud taimekahjustaja 
ei vasta enam ühele või mitmele nendest 
tingimustest, või kui on vaja kõnealust 
loetelu muuta seoses lõikes 4 osutatud 
kategooriatega või lõikes 5 osutatud 
piirmääradega.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 2 osutatud rakendusaktide 
muutmisel, mis on vajalik taimekahjustaja 
teadusliku nime muutmiseks 
rakendusaktis, kohaldatakse artikli 99 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlust.

6. Teaduse arenguga põhjendatuse korral 
võtab komisjon vastu rakendusakti, 
muutes taimekahjustaja teaduslikku nime,
mis on esitatud lõikes 2 osutatud loetelus. 
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Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 99 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 2 osutatud rakendusaktide kõik 
muud muudatused võetakse vastu artikli 
99 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega. 
Sama menetlust kohaldatakse lõikes 2 
osutatud rakendusakti kehtetuks 
tunnistamisel või asendamisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 a
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Teadlikkuse suurendamise kampaaniad
1. Liikmesriigid algatavad korrapäraselt 
ja vähemalt iga kahe aasta tagant 
teadlikkuse suurendamise kampaania 
ning teavitavad avalikkust 
taimekahjustajatest, nende võimalikust 
majanduslikust, sotsiaalsest ja 
keskkonnamõjust, mis on ennetamise ja 
levimise võtmeküsimus, samuti kogu 
ühiskonna vastutusest tervikuna selleks, 
et tagada taimetervis ELis. Üksikasjalikku 
teavet esitatakse selle kohta, kuidas
haigestumise risk on seotud imporditud 
taimede, taimsete saaduste või muude 
objektidega, nende geograafilise 
päritoluga ja nende suhtes kohaldatud 
keemilise töötlemisega.
Liikmesriigid esitavad iga nelja aasta järel 
komisjonile aruande algatatud 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate kohta.
2. Komisjon kehtestab ja hoiab 
avalikkusele kättesaadavana 
ajakohastatud loetelu kolmandate riikide 
uutest taimekahjustajatest, mis võivad 
kujutada ohtu taimetervisele liidu 
territooriumil. 

Or. en

Selgitus

Inimeste teadmised taimekahjustajate majandusliku, sotsiaalse või keskkonnamõju kohta on 
puudulikud. Tarbijad ei ole sageli teadlikud taimetervislikest riskidest taimede, taimsete 
saaduste ja muude objektide ostmisel. Üldsuse teadlikkuse suurendamine riski osas, mis on 
eelkõige seotud kolmandatest riikidest taimede importimisega, on oluline taimehaiguste 
tõhusa ennetamise jaoks. Selleks et varakult takistada uute taimekahjustajate sissetungi 
kolmandatest riikidest, peaks komisjon pidama avalikku ajakohastatud loetelu kõnealustest 
taimekahjustajatest. 

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 98 vastu delegeeritud õigusakte III 
lisa (liidu territooriumil taimetervislikke 
riske põhjustavate istutamiseks ettenähtud 
taimede kindlakstegemine) muutmise kohta 
seoses kõnealuste istutamiseks ettenähtud 
taimede omaduste ja päritoluga, et 
kohandada kõnealust lisa tehnika ja teaduse 
arenguga.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 98 vastu delegeeritud õigusakte III 
lisa (liidu territooriumil taimetervislikke 
riske põhjustavate istutamiseks ettenähtud 
taimede kindlakstegemine) muutmise kohta 
seoses kõnealuste istutamiseks ettenähtud 
taimede omaduste ja päritoluga, et 
kohandada kõnealust lisa tehnika ja teaduse 
arenguga, samuti rahvusvahelise 
taimekaitsekonventsiooniga sätestatud 
uute või muudetud rahvusvaheliste 
fütosanitaarmeetmete standarditega.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni osalisena peaks EL muuhulgas järgima nimetatud 
konventsiooniga sätestatud rahvusvahelisi standardeid.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste ettevõtjate täiendavad 
kategooriad, kelle suhtes ei kohaldata 
lõiget 1, kui registreerimine tooks nende 
tegevusest tuleneva taimetervisliku riskiga 
võrreldes nende jaoks kaasa 
ebaproportsionaalse halduskoormuse;

(a) selliste ettevõtjate täiendavad 
kategooriad, kelle suhtes ei kohaldata 
lõiget 1, kui registreerimine tooks nende 
tegevusest tuleneva taimetervisliku riskiga 
võrreldes nende jaoks kaasa 
ebaproportsionaalse halduskoormuse; 
kaugmüügiga tegelevaid ettevõtjaid ei või 
mitte mingil juhul vabastada lõike 1 
kohaldamisest;

Or. en

Selgitus

Hiljutised uuringud näitavad, et internetikaubandus võib põhjustada suurt taimetervislikku 
riski, kui kaup on nakatunud võõrriigi taimekahjustajatega, sealhulgas karantiinsete 
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taimekahjustajatega. Eelkõige kolmandatest riikidest imporditud ja interneti teel müüdud 
taimede saadetised ei ole paljudel juhtudel vastavuses ELi taimetervislike impordinõuetega. 
Seetõttu on äärmiselt oluline tagada nende internetikauplejate jälgitavus, kelle asukoht on 
ELis või kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust erandit ei kohaldate
istutamiseks ettenähtud taimedele, välja 
arvatud seemned.

Kõnealust erandit ei kohaldata
istutamiseks ettenähtud taimedele, 
sealhulgas seemned.

Or. en

Selgitus

Kolmandatest riikidest liidu territooriumile sisse toodud istutamiseks ettenähtud taimi, 
sealhulgas seemneid ei tohiks vabastada fütosanitaarsertifikaadi nõudest, kuna need võivad 
isegi väikese koguse korral etendada taimetervislikku riski. 

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklist 82 antakse liidu 
territooriumile kolmandast riigist 
sissetoodud taimele, taimsele saadusele või 
muule objektile, mille vedamiseks liidu 
territooriumil nõutakse taimepassi vastavalt 
artikli 74 lõikes 1 ja artikli 75 lõikes 1 
osutatud rakendusaktidele, selline pass 
välja juhul, kui määruse (EL) nr …/…. 
[väljaannete talitus, lisada ametliku 
kontrolli määruse number] artikli 47 lõike 
1 kohased vastava taime, taimse saaduse 
või muu objekti sissetoomist käsitlevad 
kontrollid on edukalt lõpule viidud.

1. Erandina artiklist 82 antakse liidu 
territooriumile kolmandast riigist 
sissetoodud taimele, taimsele saadusele või 
muule objektile, mille vedamiseks liidu 
territooriumil nõutakse taimepassi vastavalt 
artikli 74 lõikes 1 ja artikli 75 lõikes 1 
osutatud rakendusaktidele, selline pass 
välja juhul, kui määruse (EL) nr …/…. 
[väljaannete talitus, lisada ametliku 
kontrolli määruse number] artikli 47 lõike 
1 kohased vastava taime, taimse saaduse 
või muu objekti sissetoomist käsitlevad 
kontrollid on edukalt lõpule viidud ja on 
selgunud, et taimed, taimsed saadused ja 
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muud objektid vastavad taimepassi 
väljaandmise nõuetele artikli 80 ja 
vajaduse korral artikli 81 kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Õiguslike lünkade vältimiseks taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kolmandatest 
riikidest importimise ja seejärel nende liikumise korral ELis, võib fütosanitaarsertifikaati 
asendada taimepassiga üksnes siis, kui piirikontroll on rahuldavalt täidetud, mis näitab, et 
kõnealused kaubad vastavad taimepassi väljaandmise nõuetele (karantiinsetest 
taimekahjustajatest vaba, vastab konkreetsetele impordi nõuetele jne).

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob liikmesriikide teadete 
edastamiseks elektroonilise süsteemi.

1. Komisjon loob liikmesriikide teadete 
edastamiseks ning ettevõtjatega 
suhtlemiseks ja nõupidamiseks 
elektroonilise süsteemi.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjate kaasamine elektroonilise teavitamise süsteemi on vajalik, et tagada kiire 
tegutsemine ja taimekahjustajate ennetamine liidu territooriumil.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 1 lõikes 2, artikli 7 lõigetes 1 ja 
2, artikli 8 lõikes 6, artikli 11 lõikes 3, 
artiklis 20, artikli 22 lõikes 3, artikli 25 
lõikes 4, artiklis 30, artikli 32 lõikes 4, 
artikli 34 lõikes 1, artiklis 38, artikli 44 

2. Artikli 1 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, 
artikli 6 lõikes 2, artikli 7 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 8 lõikes 6, artikli 11 lõikes 3, artiklis 
20, artikli 22 lõikes 3, artikli 25 lõikes 4, 
artiklis 27, artiklis 30, artikli 32 lõikes 4, 
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lõikes 2, artikli 45 lõikes 3, artikli 46 lõikes 
6, artiklis 48, artikli 61 lõikes 3, artikli 67 
lõikes 4, artikli 71 lõikes 4, artiklis 76, 
artikli 78 lõikes 4, artikli 82 lõikes 4, artikli 
84 lõikes 2, artikli 86 lõikes 3, artikli 91 
lõikes 2, artikli 92 lõigetes 1 ja 3, artikli 93 
lõikes 1, artikli 94 lõikes 4, artikli 95 lõikes 
5 ja artikli 96 lõikes 5 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

artikli 34 lõikes 1, artikli 37 lõikes 2,
artiklis 38, artikli 44 lõikes 2, artikli 45 
lõikes 3, artikli 46 lõikes 6, artiklis 48, 
artikli 61 lõikes 3, artikli 67 lõikes 4, artikli 
71 lõikes 4, artiklis 76, artikli 78 lõikes 4, 
artikli 82 lõikes 4, artikli 84 lõikes 2, artikli 
86 lõikes 3, artikli 91 lõikes 2, artikli 92 
lõigetes 1 ja 3, artikli 93 lõikes 1, artikli 94 
lõikes 4, artikli 95 lõikes 5 ja artikli 96 
lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumisest. Kui aga Euroopa Parlament 
ja komisjon on selle vastu, siis 
pikendatakse seda perioodi viie aasta 
võrra pärast esimese ajavahemiku 
möödumist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artiklite 5, 6, 27, 32 ja 37 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 1 lõikes 2, artikli 7 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 8 lõikes 6, artikli 11 lõikes 3, artiklis 
20, artikli 22 lõikes 3, artikli 25 lõikes 4, 
artiklis 30, artikli 32 lõikes 4, artikli 34 
lõikes 1, artiklis 38, artikli 44 lõikes 2, 
artikli 45 lõikes 3, artikli 46 lõikes 6, 
artiklis 48, artikli 61 lõikes 3, artikli 67 
lõikes 4, artikli 71 lõikes 4, artiklis 76, 
artikli 78 lõikes 4, artikli 82 lõikes 4, artikli 
84 lõikes 2, artikli 86 lõikes 3, artikli 91 
lõikes 2, artikli 92 lõigetes 1 ja 3, artikli 93 
lõikes 1, artikli 94 lõikes 4, artikli 95 lõikes 
5 ja artikli 96 lõikes 5 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 1 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 
lõikes 2, artikli 7 lõigetes 1 ja 2, artikli 8 
lõikes 6, artikli 11 lõikes 3, artiklis 27,
artiklis 20, artikli 22 lõikes 3, artikli 25 
lõikes 4, artiklis 30, artikli 32 lõikes 4, 
artikli 34 lõikes 1, artikli 37 lõikes 2,
artiklis 38, artikli 44 lõikes 2, artikli 45 
lõikes 3, artikli 46 lõikes 6, artiklis 48, 
artikli 61 lõikes 3, artikli 67 lõikes 4, artikli 
71 lõikes 4, artiklis 76, artikli 78 lõikes 4, 
artikli 82 lõikes 4, artikli 84 lõikes 2, artikli 
86 lõikes 3, artikli 91 lõikes 2, artikli 92 
lõigetes 1 ja 3, artikli 93 lõikes 1, artikli 94 
lõikes 4, artikli 95 lõikes 5 ja artikli 96 
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Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artiklite 5, 6, 27, 32 ja 37 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 1 lõike 2, artikli 7 lõigete 1 ja 2, 
artikli 8 lõike 6, artikli 11 lõike 3, artikli 
20, artikli 22 lõike 3, artikli 25 lõike 4, 
artikli 30, artikli 32 lõike 4, artikli 34 lõike 
1, artikli 38, artikli 44 lõike 2, artikli 45 
lõike 3, artikli 46 lõike 6, artikli 48, artikli 
61 lõike 3, artikli 67 lõike 4, artikli 71 
lõike 4, artikli 76, artikli 78 lõike 4, artikli 
82 lõike 4, artikli 84 lõike 2, artikli 86 
lõike 3, artikli 91 lõike 2, artikli 92 lõigete 
1 ja 3, artikli 93 lõike 1, artikli 94 lõike 4, 
artikli 95 lõike 5 ja artikli 96 lõike 5 alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

5. Artikli 1 lõike 2, artikli 5 lõike 2, 
artikli 6 lõike 2, artikli 7 lõigete 1 ja 2, 
artikli 8 lõike 6, artikli 11 lõike 3, artikli 
20, artikli 22 lõike 3, artikli 25 lõike 4, 
artikli 27, artikli 30, artikli 32 lõike 4, 
artikli 34 lõike 1, artikli 37 lõike 2, artikli 
38, artikli 44 lõike 2, artikli 45 lõike 3, 
artikli 46 lõike 6, artikli 48, artikli 61 lõike 
3, artikli 67 lõike 4, artikli 71 lõike 4, 
artikli 76, artikli 78 lõike 4, artikli 82 lõike 
4, artikli 84 lõike 2, artikli 86 lõike 3, 
artikli 91 lõike 2, artikli 92 lõigete 1 ja 3, 
artikli 93 lõike 1, artikli 94 lõike 4, artikli 
95 lõike 5 ja artikli 96 lõike 5 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
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nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artiklite 5, 6, 27, 32 ja 37 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Nelja aasta möödumisel pärast 
käesoleva määruse jõustumist esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
komisjonile aruande, milles käsitletakse 
lõikes 2 sätestatud delegeeritud õiguse 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 a
Kiirmenetlus

Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata 
ja seda kohaldatakse seni, kuni selle 
suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt 
vastuväiteid. Delegeeritud õigusakti 
teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse 
kasutamist.
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Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kooskõlas artikli 98 lõikes 5 
osutatud menetlusega. Sellisel juhul 
tunnistab komisjon õigusakti viivitamata 
kehtetuks pärast seda, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu teatab oma 
otsusest esitada vastuväiteid.

Or. en

Selgitus

Kiirmenetluse korral jõustuvad delegeeritud õigusaktid kohe pärast vastu võtmist. See võib 
näiteks osutuda vajalikuks, kui taimetervisliku riski korral tuleb liidu karantiinne
taimekahjustaja kanda prioriteetsete taimekahjustajate loetellu (artikkel 6, lõige 2).

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 2 – punkt a
Määrus (EL) […]/2013
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(a) meetmed, mille eesmärk on 
taimekahjustajate hävitamine saastunud 
alalt ja mida võtavad pädevad asutused 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr […]/[…] artikli 
16 lõike 1, artikli 27 lõike 1 või artikli 29 
lõike 1 kohaselt[taimekahjustajate vastaste 
kaitsemeetmete kohta]*;

„(a) meetmed, mille eesmärk on 
taimekahjustajate hävitamine saastunud 
alalt ja mida võtavad pädevad asutused 
kooskõlas määruse (EL) nr […]/[…] artikli 
16 lõike 1, artikli 27 lõike 1 või artikli 29 
lõike 1 kohaselt*; 

__________________________ ____________________________

* ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013, 
millega nähakse ette sätted toiduahela, 
loomade tervise ja heaolu ning 
taimetervise ja taimse 
paljundusmaterjaliga seotud kulude 
haldamise kohta]

* ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013
taimekahjustajate vastaste meetmete 
kohta].

Or. en
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Selgitus

Viide kulude juhtimise ettepanekule ei ole õige. Selle asemel tuleb viidata määrusele 
taimekahjustajate vastaste meetmete kohta, millega reguleeritakse artiklites 5, 6,16, 27 ja 29 
osutatud hävitamis-, tõkestamis- ja ennetusmeetmed. Vaata artikli 102, lõike 2, punkti a 
muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 2 – punkt c a (uus)
Määrus (EL) […]/2013
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Meetmed, mille eesmärk on 
võõrliikide kiire hävitamine invasiooni 
varajases etapis ja mida võtavad 
liikmesriigid määruse (EL) nr […]/[…] 
artikli 15 kohaselt**.
_______________
** ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr […]/2013 
invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja 
levimise ennetamise ja ohjamise kohta].

Or. en

Selgitus

Selleks et viia määrus kulude haldamise kohta kooskõlla 9. septembril 2013 avaldatud 
ettepanekuga invasiivsete võõrliikide kohta, peavad liikmesriikide võetud meetmed võõrliikide 
kiireks hävitamiseks invasiooni varajases etapis kõnealuse ettepaneku artikli 15 kohaselt 
olema abikõlblikud ELi kaasrahastamise jaoks. Vaata artikli 102, lõike 2, punkti a 
muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 3 – punkt a – joonealune märkus 1
Määrus (EL) […]/2013
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

* ELT L …, …..., lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013, 
millega nähakse ette sätted toiduahela, 
loomade tervise ja heaolu ning 
taimetervise ja taimse 
paljundusmaterjaliga seotud kulude 
haldamise kohta]

* ELT L …, …..., lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013
invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja 
levimise ennetamise ja ohjamise kohta]. 

Or. en

Selgitus

Vaata artikli 102 lõike 2 punkti a muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 3 – punkt a – alapunkt c a (uus)
Määrus (EL) […]/2013
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Meetmed on seotud elusisendiga, mis 
kuulub taime-, seene- või mikroorganismi 
liiki, alamliiki või madalamasse 
taksonoomilisse üksusesse, mis liitu 
sisenemise korral võib avaldada 
ebasoodsat mõju taimetervisele ning mis 
on hõlmatud määruse (EL) nr […]/[…]** 
artikli 15 kohaselt vastuvõetud kiire 
hävitamise meetmetega.
______________
** ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013 
invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja 
levimise ennetamise ja ohjamise kohta]. 

Or. en
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Selgitus

Määrust kulude juhtimise kohta tuleks ühtlustada ettepanekuga invasiivsete võõrliikide kohta. 
Liikmesriikide meetmed võõrliikide hävitamiseks invasiooni varajases etapis peaksid teatud 
tingimustel olema abikõlbulikud ELi kaasrahastamiseks. Ka kulud, mida võib kaasrahastada, 
peaksid sisaldama hüvitist ettevõtjatele taimede hävitamise eest, mis on hõlmatud kiire 
hävitamise meetmetega invasiooni varajases etapis. 

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 3 – punkt b
Määrus (EL) […]/2013
Artikkel 18 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Teine lõik asendatakse järgmisega: (b) Teine lõik asendatakse järgmisega:
„Esimese lõigu punktis c sätestatud 
tingimusele vastavate meetmete puhul ei 
hõlma toetus neid kulusid, mis on kantud 
pärast komisjoni poolt vastavalt määruse 
(EL) nr […]/[…]* artikli 29 lõikele 1 vastu 
võetud meetme aegumist.”

„Esimese lõigu punktis c sätestatud 
tingimusele vastavate meetmete puhul ei 
hõlma toetus neid kulusid, mis on kantud 
pärast komisjoni poolt vastavalt määruse 
(EL) nr […]/[…]* artikli 29 lõikele 1 vastu 
võetud meetme aegumist.”

______________________ _________________
* ELT L …, ….…, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013, 
millega nähakse ette sätted toiduahela, 
loomade tervise ja heaolu ning 
taimetervise ja taimse 
paljundusmaterjaliga seotud kulude 
haldamise kohta]

* ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013
taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete 
kohta]. 

Or. en

Selgitus

Joonealust märkust tuleb parandada (vaata teisi muudatusettepanekuid).
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 4 – punkt a – alapunkt c a
Määrus (EL) […]/2013
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ca) liikmesriikide kulud seoses hüvitistega 
määruse (EL) […]/[…]* artikli 2 lõike 7 
punktides a, b ja c osutatud ettevõtjatele 
selliste taimede, taimsete saaduste või 
muude objektide hävitamise eest, mille 
suhtes kohaldatakse kõnealuse määruse
artiklis 16 osutatud meetmeid sama 
määruse artikli 6 lõike 2 kohaselt loetletud 
prioriteetsete taimekahjustajate osas;”

„ca) liikmesriikide kulud seoses hüvitistega 
määruse (EL) […]/[…]* artikli 2 lõike 7 
punktides a, b ja c osutatud ettevõtjatele 
selliste taimede, taimsete saaduste või 
muude objektide hävitamise ja muude 
kahjude eest, mille suhtes kohaldatakse 
kõnealuse määruse artiklis 16 osutatud 
meetmeid sama määruse artikli 6 lõike 2 
kohaselt loetletud prioriteetsete 
taimekahjustajate osas;”

___________________ ________________
* OELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013, 
millega nähakse ette sätted toiduahela, 
loomade tervise ja heaolu ning
taimetervise ja taimse 
paljundusmaterjaliga seotud kulude 
haldamise kohta]

* ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013 
taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete 
kohta]. 

Or. en

Selgitus

Joonealust märkust tuleb parandada (vaata teisi muudatusettepanekuid).

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 4 – punkt a – alapunkt c b (uus)
Määrus (EL) […]/2013
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) liikmesriikide kulud seoses 
hüvitistega määruse (EL) […]/[…]* 
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artikli 2 lõike 7 punktides a, b ja c 
osutatud ettevõtjatele selliste taimede, 
taimsete saaduste või muude objektide 
hävitamise eest, mis on kaetud kiirete 
hävitamismeetmetega invasiooni 
varajases etapis määruse (EL) nr 
[…]/[…]** artikli 15 kohaselt.
_____________________________
* ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013 
taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete 
kohta]. 
** ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013 
invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja 
levimise ennetamise ja ohjamise kohta]. 

Or. en

Selgitus

Joonealust märkust tuleb parandada (vaata teisi muudatusettepanekuid).

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 4 – punkt a – alapunkt c c (uus)
Määrus (EL) […]/2013
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) kulud seoses hüvitistega määruse 
(EL) […]/[…]* artikli 2 lõike 7 punktides 
a, b ja c osutatud ettevõtjatele tõhustatud 
bioohutusmeetmete rakendamise eest, mis 
on olulised liidu territooriumi kaitsmiseks 
prioriteetsete taimekahjustajate eest.
_____________________________
* ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
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märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013 
invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja 
levimise ennetamise ja ohjamise kohta]. 

Or. en

Selgitus

Ettevõtjatele tuleks hüvitada tõhustatud bioohutusmeetmete võtmine, mis on oluline kiire 
tegutsemise puhul prioriteetsete taimekahjustajate korral.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 4 – punkt c
Määrus (EL) […]/2013
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Lisatakse teine lõik järgmises 
sõnastuses:

(c) Lisatakse teine lõik järgmises 
sõnastuses:

„Esimese lõigu punkti ca kohaldamisel ei 
ületa hüvitis taimede, taimsete saaduste või 
muude objektide turuväärtust vahetult enne 
nende hävitamist ning hüvitisest 
lahutatakse võimalik jääkväärtus.”

„Esimese lõigu punktide ca, cb ja cc
kohaldamisel ei ületa hüvitis taimede, 
taimsete saaduste või muude objektide 
turuväärtust vahetult enne nende hävitamist 
ning hüvitisest lahutatakse võimalik 
jääkväärtus.”

Or. en

Selgitus

Ettevõtjatele tuleks hüvitada tõhustatud bioohutusmeetmete võtmine, mis on oluline kiire 
tegutsemise puhul prioriteetsete taimekahjustajate korral.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 5 – punkt a – joonealune märkus 1
Määrus (EL) […]/2013
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

* OELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013, 
millega nähakse ette sätted toiduahela, 
loomade tervise ja heaolu ning 
taimetervise ja taimse 
paljundusmaterjaliga seotud kulude 
haldamise kohta]

* ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013 
taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete 
kohta].

Or. en

Selgitus

Joonealust märkust tuleb parandada (vaata teisi muudatusettepanekuid).

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 5 – punkt b – joonealune märkus 1
Määrus (ELU) […]/2013
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

* OELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013, 
millega nähakse ette sätted toiduahela, 
loomade tervise ja heaolu ning 
taimetervise ja taimse 
paljundusmaterjaliga seotud kulude 
haldamise kohta]

* ELT L …, ……, lk …” [väljaannete 
talitus, palun lisada käesolev joonealune 
märkus, milles osutatakse käesolevale 
määrusele, määrusesse (EL) nr [….]/2013
taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete 
kohta]. 

Or. en

Selgitus

Joonealust märkust tuleb parandada (vaata teisi muudatusettepanekuid).
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jagu – lõige 4 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) mõju toiduga kindlustatusele; (q) mõju toiduga kindlustatusele või 
toiduohutusele;

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jagu – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) põllukultuuride mitmekesisuse 
kadumine liidu territooriumil. 

Or. en

Selgitus

Liidu karantiinseid taimekahjustajaid tuleks käsitleda prioriteetsete taimekahjustajatena, kui 
nad sisenevad, kohanevad või levivad, kuna see toob kaasa põllukultuuride mitmekesisuse 
kadumise ELis. 


