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LÜHISELGITUS

Komisjon avaldas 7. juunil 2018. aastal 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku 
(MFF) programmi kontekstis ettepaneku võtta vastu ühtse turu programm. Kavandatud 
programm ühendab viie sellele eelnenud programmi raames rahastatud tegevuse, sealhulgas 
toiduahelaga seotud meetmed. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada ühtse turu programmile 
(aastateks 2021–2027) eelarve, mille suurus on 4 miljardit. Sellest 41 % eraldataks 
toiduahelaga seotud meetmetele, millega „aidatakse kaasa inimeste, loomade ja taimede 
tervise kõrge taseme tagamisele kogu toiduahelas ja asjaomastes valdkondades, muu hulgas 
ennetades ja likvideerides loomataude ja taimekahjustajaid, ja toetada loomade heaolu 
parandamist, aga ka toidu säästvat tootmist ja tarbimist“.

Meie toitumisalased harjumused ei kujuta endast üksnes meie elu igapäevast vajadust, vaid on 
sama palju osa meie identiteedist, kultuurist, arusaamast inimeste, loomade ja looduse suhte 
kohta ning muidugi on see hädavajalik meie tervisele ja üldisele heaolule.

Arvamuse koostaja leiab, et hädasti on vaja tugevdada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, 
tagades samal ajal võrdsed võimalused ning avatud ja konkurentsivõimelise siseturu. VKEd 
on Euroopa majanduse tõukejõud, sest nad annavad kaks kolmandikku töökohtadest, 
moodustavad 99 % kõigist Euroopa ettevõtetest ja aitavad olulisel määral kaasa uute 
töökohtade loomisele nii piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil.

2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku alusel on kulutusteks toiduahelaga seotud 
meetmetele eraldatud kokku 1 680 000 000 eurot, kusjuures määrusega (EL) nr 652/2014 
kehtestati ajavahemikuks 2014–2020 nende toiduahela programmi kulutuste ülemmääraks 1 
891 936 000 eurot. Kavandatud summa ajavahemikuks 2021–2027 näitab seega 
eelarvevahendite vähenemist 11 % võrra.

Toiduahela programm hõlmab nii veterinaar- (loomad) kui ka fütosanitaarmeetmeid (taimed) 
kas ühe- või mitmeaastaste programmide kaudu, mille on komisjon eelnevalt heaks kiitnud, 
ning erakorraliste meetmete kaudu, mida rakendatakse kriisiolukordade ja ettenägematute 
sündmuste korral, mis mõjutavad looma- või taimetervist.

Meetmete paketiga tagatakse ELile usaldusväärne õigus- ja kontrolliraamistik, et edendada 
kõrget ohutuse taset kogu tarneahelas ning luua tingimused stabiilseks turuks, kus on 
võimalik toiduainete, loomade ja taimete vaba ringlus.

Arvamuse koostaja rõhutab, et on vaja suurendada tarbijate mõjuvõimu, neid julgustada ja 
abistada jätkusuutlike valikute tegemisel, millega toetatakse kestlikku energia- ja 
ressursitõhusat ringmajandust.

Arvamuse koostaja tunnistab praeguse rahastamisprogrammi edukust suurema kriisi 
ärahoidmisel, ent soovib rõhutada, et see ei tohiks varjata süsteemi haavatavust, kuna 
loomataudide ja taimekahjurite puhangud kalduvad esinema ELi territooriumil tsükliliselt ja 
korduvalt. Täiendavalt tuleks kaaluda vajadust kehtestada otsemehhanism, et reageerida 
ulatuslikele hädaolukordadele, mis mõjutavad kahjulikult toitu, loomi ja taimi.

Üldiselt näitas hiljuti korraldatud vahehindamine, et määrus (EL) nr 652/2014 toimib oma 
poliitilises kontekstis hästi. Kogu kõnealuse valdkonna tegevuse puhul, mis saab ELi rahalist 
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toetust, on tõestatud, et see täidavad toiduahela programmi eesmärke ja järgib ka komisjoni 
üldisi prioriteete, sh tõhusa siseturu toimimine ja toetus kaubavahetuseks ELi mittekuuluvate 
riikidega.

Arvamuse koostaja usub, et programm annab VKEdele tõhusat toetust kogu nende elutsükli 
vältel ning aitab kaasa ÜRO kuni 2030. aastani kehtiva kestliku arengu tegevuskava 
rakendamisele, tasakaalustades kestliku arengu majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast 
mõõdet.

Võttes arvesse järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, eeldatakse, et 
loomatervishoiumeetmed moodustavad jätkuvalt suurima osa toiduahela eelarvest. 
Suurenenud üleilmastumise ja kaubanduse tõttu, millega kaasnevad uued taimetervise ohud, 
on taimetervise meetmete tähtsus üha kasvamas. Ametlik kontrollitegevus peaksid samuti 
jätkuvalt liikmesriike toetama, sest see on hädavajalik vahend, et kontrollida ja jälgimida, kas 
liidu nõudeid rakendatakse, järgitakse ja täidetakse, ning selle tegevuse rahastamine peaks 
seepärast olema liidu prioriteet.

Arvamuse koostaja usub, et keskne probleem järgmisel programmitöö perioodil hõlmab toidu 
tarneahelate üha keerulisemaks muutumist koos kaubanduse üleilmastumisega, mis tähendab 
rohkemaid võimalusi, kuid üleilmsete vektorite ja üleilmsete haiguste tõttu ka suuremat ohtu. 
Selles kontekstis tuleb panna rohkem rõhku ennetusele, eelkõige seoses naabruses asuvatest 
kolmandatest riikidest pärit piiriüleste eksootiliste haigustega.

2020. aasta järgset toiduahela programmi täitmist seiratakse põhjalike näitajate kaudu, milles 
keskendutakse nii tegevusele (väljundnäitajad) kui ka tulemustele (tulemusnäitajad), mida 
täiendavad mitmed majandusnäitajad, et hinnata eri poliitikvaldkondades rakendatavate 
kulusid hõlmavate meetmete tõhusust (kulutasuvuse näitajad).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Märkimisväärne osa liidu 
õigusaktidest käsitleb siseturu toimimist. 
Need hõlmavad eelkõige 
konkurentsivõimet, standardimist, 
tarbijakaitset, turujärelevalvet ja 
toiduahelat, kuid samuti eeskirju, mis 
käsitlevad äri-, kaubandus- ja 
finantstehinguid ning ausa konkurentsi 

(3) Märkimisväärne osa liidu 
õigusaktidest käsitleb siseturu toimimist. 
Need hõlmavad eelkõige 
konkurentsivõimet, standardimist, 
tarbijakaitset, keskkonnakaitset, loomade 
heaolu kaitset, turujärelevalvet, 
toiduahelat ja majanduse kestlikkust, kuid 
samuti eeskirju, mis käsitlevad äri-, 
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edendamist, tagades seejuures võrdsed 
võimalused, mis on siseturu toimimiseks 
hädavajalik.

kaubandus- ja finantstehinguid ning ausa 
konkurentsi edendamist, tagades seejuures 
võrdsed võimalused, mis on siseturu 
toimimiseks hädavajalik.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Praegu on olemas mitu liidu tasandi 
programmi, mis käsitlevad ettevõtete, 
sealhulgas VKEde konkurentsivõimet, 
tarbijakaitset, finantsteenuste tarbijaid ja 
lõppkasutajaid, poliitika kujundamist 
finantsteenuste valdkonnas ja toiduahelat. 
Mõningaid täiendavaid meetmeid 
rahastatakse otseselt siseturu 
eelarveridadelt. On vaja ühtlustada ja 
kasutada eri meetmete vahelist sünergiat 
ning tagada paindlikum ja sujuvam 
raamistik, et rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on saavutada hästi toimiv siseturg 
kõige kulutasuvamal viisil. Seetõttu on 
vaja uut programmi, mis koondaks kokku 
varem nendest muudest programmidest 
rahastatud meetmed ja muude asjaomaste 
eelarveridade alt rahastatud meetmed. 
Programm peaks sisaldama ka uusi 
algatusi, mille eesmärk on parandada 
siseturu toimimist.

(5) Praegu on olemas mitu liidu tasandi 
programmi, mis käsitlevad ettevõtete, 
sealhulgas VKEde konkurentsivõimet, 
tarbijakaitset, finantsteenuste tarbijaid ja 
lõppkasutajaid, poliitika kujundamist 
finantsteenuste valdkonnas ja toiduahelat. 
Mõningaid täiendavaid meetmeid 
rahastatakse otseselt siseturu 
eelarveridadelt. On vaja ühtlustada ja 
kasutada eri meetmete vahelist sünergiat 
ning tagada paindlikum ja sujuvam 
raamistik, et rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on saavutada hästi toimiv siseturg 
kõige kulutasuvamal viisil, säilitades 
samal ajal avalikku huvi, ilma et see 
kahjustaks keskkonda ega läheks 
vastuollu liidu eeskirjadega toidu 
raiskamise ja toidupettuse, loomade 
heaolu, ametlike kontrollide ning inim- ja 
loomahaiguste tõrje valdkonnas. Seetõttu 
on vaja uut programmi, mis koondaks 
kokku varem nendest muudest 
programmidest rahastatud meetmed ja 
muude asjaomaste eelarveridade alt 
rahastatud meetmed. Programm peaks 
sisaldama ka uusi algatusi, mille eesmärk 
on parandada siseturu toimimist ning 
suurendada inimeste ja loomade tervise 
kaitse, loomade kui aistimisvõimeliste 
olendite ja keskkonna kaitse taset.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa statistika arendamise, 
tegemise ja levitamise suhtes kohaldatakse 
eraldi Euroopa statistikaprogrammi, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 99/201347. Euroopa 
statistika tegemise ja levitamise 
järjepidevuse tagamiseks peaks uus 
programm sisaldama ka Euroopa 
statistikaprogrammiga hõlmatud tegevusi, 
luues raamistiku Euroopa statistika 
arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks. 
Uue programmiga tuleks kehtestada 
Euroopa statistika finantsraamistik, et 
tagada kvaliteetne, võrreldav ja 
usaldusväärne Euroopat käsitlev statistika, 
mis toetaks kõigi liidu 
poliitikavaldkondade kujundamist, 
elluviimist, järelevalvet ja hindamist.

(6) Euroopa statistika arendamise, 
tegemise ja levitamise suhtes kohaldatakse 
eraldi Euroopa statistikaprogrammi, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 99/201347. Euroopa 
statistika arendamine on mitmeaastase 
finantsraamistiku seireprotsessi jaoks 
hädavajalik. Euroopa statistika tegemise 
ja levitamise järjepidevuse tagamiseks 
peaks uus programm sisaldama ka Euroopa 
statistikaprogrammiga hõlmatud tegevusi, 
luues raamistiku Euroopa statistika 
arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks. 
Uue programmiga tuleks kehtestada 
Euroopa statistika finantsraamistik, et 
tagada kvaliteetne, võrreldav ja 
usaldusväärne Euroopat käsitlev statistika, 
mis toetaks kõigi liidu 
poliitikavaldkondade kujundamist, 
elluviimist, järelevalvet ja hindamist. 
Samas ei tohiks Euroopa statistika 
arendamisega kaasneda halduskoormuse 
ebaproportsionaalset kasvu ettevõtjate ega 
avalike üksuste jaoks.

__________________ __________________

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 
99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 
2013–2017 kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 
12).

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 
99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 
2013–2017 kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 
12).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liidu õigusaktidele mittevastavate 
toodete turuleviimine seab ebasoodsasse 

(12) Liidu õigusaktidele mittevastavate 
toodete turuleviimine seab ebasoodsasse 
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olukorda need, kes nõudeid järgivad, ning 
võib ohustada tarbijaid. Mitmed ettevõtjad 
eiravad eeskirju kas teadmatusest või 
tahtlikult, et saada konkurentsieelist. 
Turujärelevalveasutused on sageli 
alarahastatud ja nende tegevusulatus jääb 
ühe riigi piiresse, samal ajal kui ettevõtjad 
kauplevad liidu või isegi ülemaailmsel 
tasandil. Turujärelevalveasutustel on 
eelkõige e-kaubanduse puhul suuri raskusi
kolmandatest riikidest imporditud, kuid 
nõuetele mittevastavate toodete jälgimisega 
ja nende jurisdiktsioonis vastutava asutuse 
kindlakstegemisega. Seepärast peaks 
programm püüdma parandada toodete 
nõuetele vastavust, pakkudes ettevõtjatele 
sobilikke stiimuleid, tõhustades vastavuse 
kontrollimist ning edendades täitevasutuste 
tihedamat piiriülest koostööd. Samuti 
peaks programm kaasa aitama olemasoleva 
turujärelevalve raamistiku tugevdamisele, 
toetama eri liikmesriikide 
turujärelevalveasutuste ühismeetmeid, 
parandama teabevahetust ning edendama 
turujärelevalvetoimingute lähenemist ja 
tihedamat lõimumist.

olukorda need, kes nõudeid järgivad, ning 
võib ohustada tarbijaid ja kahjustada 
keskkonda. Mitmed ettevõtjad eiravad 
eeskirju kas teadmatusest või tahtlikult, et 
saada konkurentsieelist. 
Turujärelevalveasutused on sageli 
alarahastatud ja nende tegevusulatus jääb 
ühe riigi piiresse, samal ajal kui ettevõtjad 
kauplevad liidu või isegi ülemaailmsel 
tasandil. Turujärelevalveasutustel on 
eelkõige e-kaubanduse puhul suuri raskusi 
kolmandatest riikidest imporditud, kuid 
nõuetele mittevastavate toodete jälgimisega 
ja nende jurisdiktsioonis vastutava asutuse 
kindlakstegemisega. Seepärast peaks 
programm püüdma parandada toodete 
nõuetele vastavust, pakkudes ettevõtjatele 
sobilikke stiimuleid, tõhustades vastavuse 
kontrollimist ning edendades täitevasutuste 
tihedamat piiriülest koostööd liidus ja 
kolmandate riikidega. Samuti peaks 
programm kaasa aitama olemasoleva 
turujärelevalve raamistiku tugevdamisele, 
toetama eri liikmesriikide 
turujärelevalveasutuste ühismeetmeid, 
parandama teabevahetust ning edendama 
turujärelevalvetoimingute lähenemist ja 
tihedamat lõimumist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Programmi eesmärkide 
saavutamiseks ning kodanike ja ettevõtete 
elu lihtsustamiseks on vaja kvaliteetseid 
kasutajakeskseid avalikke teenuseid. See 
tähendab, et haldusasutused peavad 
hakkama kasutama uusi töövõtteid, 
kaotama barjäärid oma haldusala eri osade
vahel ning osalema kõnealuste avalike 
teenuste loomises koos kodanike ja 
ettevõtetega. Piiriülese tegevuse pidev ja 
kindel kasv siseturul nõuab ajakohast 
teavet ettevõtete ja kodanike õiguste kohta, 

(16) Programmi eesmärkide 
saavutamiseks ning kodanike ja ettevõtete 
elu lihtsustamiseks on vaja kvaliteetseid 
kasutajakeskseid avalikke teenuseid. See 
tähendab, et haldusasutused peavad 
hakkama kasutama uusi töövõtteid, 
suurendama koostööd oma haldusala eri 
osade vahel ning osalema kõnealuste 
avalike teenuste loomises koos kodanike ja 
ettevõtetega. Piiriülese tegevuse pidev ja 
kindel kasv siseturul nõuab ajakohast 
teavet ettevõtete ja kodanike õiguste kohta, 
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aga ka haldusformaalsusi selgitavat teavet. 
Lisaks muutub oluliseks õigusnõustamine 
ja abi riikidevahelisel tasandil tekkinud 
probleemide lahendamisel. Samuti tuleb 
lihtsal ja tõhusal viisil luua side riiklike 
haldusasutuste vahel ja hinnata siseturu 
toimimist kohapeal. Programm peaks 
seega toetama järgmisi olemasolevaid 
siseturu juhtimise vahendeid: portaali 
„Teie Euroopa,“ mis peaks olema tulevase 
ühtse digivärava alustala, portaali „Teie 
Euroopa Nõuanne,“ SOLVITit, siseturu 
infosüsteemi ja siseturu tulemustabelit, et 
parandada kodanike igapäevaelu ja 
suurendada ettevõtete suutlikkust 
piiriüleselt kaubelda.

aga ka haldusformaalsusi selgitavat teavet. 
Lisaks muutub oluliseks õigusnõustamine 
ja abi riikidevahelisel tasandil tekkinud 
probleemide lahendamisel. Samuti tuleb 
lihtsal ja tõhusal viisil luua side riiklike 
haldusasutuste vahel ja hinnata siseturu 
toimimist kohapeal. Et parandada 
kodanike igapäevaelu ja ettevõtjate 
suutlikust piiriüleselt kaubelda, peaks 
programm seega toetama järgmisi 
olemasolevaid siseturu juhtimise 
vahendeid:

* portaali „Teie Euroopa,“ mis peaks 
olema tulevase ühtse digivärava alustala;

* portaali „Teie Euroopa Nõuanne“;

* SOLVITit;

* siseturu infosüsteemi;

* siseturu tulemustabelit.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Finantsteenuste, finantsstabiilsuse 
ja kapitaliturgude liidu ja jätkusuutliku 
rahanduse valdkonna siseturu rakendamine 
ja arendamine sõltub suuresti liidu võetud 
tõenduspõhistest poliitikameetmetest. Selle 
eesmärgi saavutamiseks peaks komisjonil 
olema aktiivne roll finantsturgude ja 
finantsstabiilsuse pideval jälgimisel, 
liikmesriikides liidu õigusaktide 
rakendamise hindamisel, olemasolevate 
õigusaktide eesmärgipärasuse hindamisel 
ning võimalike meetmete 
kindlaksmääramisel uute riskide tekkimise 
korral, kaasates pidevalt sidusrühmi kogu 
poliitikatsükli vältel. Selline tegevus sõltub 
analüüside, uuringute, koolitusmaterjalide, 

(19) Finantsteenuste, finantsstabiilsuse 
ja kapitaliturgude liidu ja jätkusuutliku 
rahanduse valdkonna siseturu rakendamine 
ja arendamine sõltub suuresti liidu võetud 
tõenduspõhistest poliitikameetmetest. Selle 
eesmärgi saavutamiseks peaks komisjonil 
olema aktiivne roll finantsturgude ja 
finantsstabiilsuse pideval jälgimisel, 
liikmesriikides liidu õigusaktide 
rakendamise hindamisel, olemasolevate 
õigusaktide eesmärgipärasuse hindamisel 
ning võimalike meetmete 
kindlaksmääramisel uute riskide tekkimise 
korral, kaasates pidevalt sidusrühmi, 
kodanike rühmi, vabaühendusi ja üldsust 
tervikuna kogu poliitikatsükli vältel. 
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ülevaadete, vastavushindamiste, 
hindamiste ja statistika koostamisest ning 
seda toetavad IT-süsteemid ja 
kommunikatsioonivahendid.

Selline tegevus sõltub analüüside, 
uuringute, koolitusmaterjalide, ülevaadete, 
vastavushindamiste, hindamiste ja 
statistika koostamisest ning seda toetavad 
IT-süsteemid ja 
kommunikatsioonivahendid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/200255

tuleks Rahvusvaheliste 
Raamatupidamisstandardite Nõukogus 
vastu võetud rahvusvahelised 
finantsaruandlusstandardid (IFRSid) ja 
rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite 
tõlgendamise komitee tõlgendused 
inkorporeerida liidu õigusesse, et neid 
kohaldaksid äriühingud, kelle väärtpaberid 
on noteeritud reguleeritud turul liidus, 
ainult siis, kui IFRSid vastavad kõnealuses 
määruses sätestatud kriteeriumidele, sh 
nõudele, et raamatupidamisaruanne peab 
andma „õige ja õiglase ülevaate“, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2013/34/EL56 artikli 4 lõikes 3, ja 
on Euroopa üldsuse huvides. Sellised 
rahvusvahelised raamatupidamisstandardid 
on vaja välja töötada läbipaistva ja 
demokraatlikule kontrollile alluva protsessi 
kaudu. Seega on IFRSidel siseturu 
toimimises oluline roll ning liit on otseselt 
huvitatud, et IFRSide väljatöötamise ja 
heakskiitmise protsess tagaks siseturu 
õigusraamistiku nõuetega kooskõlas olevad 
standardid. Seepärast on oluline kehtestada 
IFRSide sihtasutuse asjakohane 
rahastamiskord.

(33) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/200255

tuleks Rahvusvaheliste 
Raamatupidamisstandardite Nõukogus 
vastu võetud rahvusvahelised 
finantsaruandlusstandardid (IFRSid) ja 
rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite 
tõlgendamise komitee tõlgendused 
inkorporeerida liidu õigusesse, et neid 
kohaldaksid äriühingud, kelle väärtpaberid 
on noteeritud reguleeritud turul liidus, 
ainult siis, kui IFRSid vastavad kõnealuses 
määruses sätestatud kriteeriumidele, sh 
nõudele, et raamatupidamisaruanne peab 
andma „õige ja õiglase ülevaate“, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2013/34/EL56 artikli 4 lõikes 3, ja 
on Euroopa üldsuse huvides. Sellega 
seoses on oluline märkida, et kui tekib 
vastuolu raamatupidamisstandardi ja 
õiguse vahel, on õigus alati ülimuslik.
Sellised rahvusvahelised 
raamatupidamisstandardid on vaja välja 
töötada läbipaistva ja demokraatlikule 
kontrollile alluva protsessi kaudu. Seega on 
IFRSidel siseturu toimimises oluline roll 
ning liit on otseselt huvitatud, et IFRSide 
väljatöötamise ja heakskiitmise protsess 
tagaks siseturu õigusraamistiku nõuetega 
kooskõlas olevad standardid. Seepärast on 
oluline kehtestada IFRSide sihtasutuse 
asjakohane rahastamiskord.

_________________ _________________
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55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 
2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 
rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 
kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, 
lk 1).

55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 
2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 
rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 
kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, 
lk 1).

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL 
teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta 
finantsaruannete, konsolideeritud 
finantsaruannete ja nendega seotud 
aruannete kohta ja millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 
83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 
19).

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL 
teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta 
finantsaruannete, konsolideeritud 
finantsaruannete ja nendega seotud 
aruannete kohta ja millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 
83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 
19).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Mais 2017 viis komisjon läbi liidu 
tarbija- ja turustamisõiguse 
toimivuskontrolli, mis tõi esile vajaduse 
tagada parem eeskirjade täitmine ja 
lihtsustada kahju hüvitamist tarbijatele, kes 
on kannatanud kahju tarbijaõiguse 
rikkumise tõttu. Selle tulemusena võttis 
komisjon aprillis 2018 vastu „Uue 
kokkuleppe tarbijatega“, et tagada muu 
hulgas tarbijate võrdne kohtlemine kõikjal 
siseturul kahetiste kvaliteedistandardite 
tingimustes, liikmesriikide parem nõuete 
täitmise suutlikkus, tõhusam tooteohutus, 
parem rahvusvaheline koostöö ja uued 
võimalused õiguste kaitseks, eelkõige 
pädevate üksuste esindushagide kaudu. 
Programm peaks toetama tarbijapoliitikat 
teadlikkuse suurendamise ja teadmiste 
kogumise, tarbijaorganisatsioonide ja 
tarbijakaitseasutuste suutlikkuse 
suurendamise ja parimate tavade 
vahetamise, koostöövõrkude loomise ja 
turuteabe väljatöötamise, tarbijate jaoks 

(40) Mais 2017 viis komisjon läbi liidu 
tarbija- ja turustamisõiguse 
toimivuskontrolli, mis tõi esile vajaduse 
tagada parem eeskirjade täitmine ja 
lihtsustada kahju hüvitamist tarbijatele, kes 
on kannatanud kahju tarbijaõiguse 
rikkumise tõttu. Komisjon võttis vastu 
„Uue kokkuleppe tarbijatega“, et tagada 
muu hulgas tarbijate võrdne kohtlemine 
kõikjal siseturul liikmesriikides 
valitsevates kahetiste kvaliteedistandardite 
tingimustes, liikmesriikide parem nõuete 
täitmise suutlikkus, tõhusam tooteohutus, 
parem rahvusvaheline koostöö ja uued 
võimalused õiguste kaitseks, eelkõige 
pädevate üksuste esindushagide kaudu. 
Programm peaks toetama tarbijapoliitikat 
teadlikkuse suurendamise ja teadmiste 
kogumise, tarbijaorganisatsioonide ja 
tarbijakaitseasutuste suutlikkuse 
suurendamise ja parimate tavade 
vahetamise, koostöövõrkude loomise ja 
turuteabe väljatöötamise, tarbijate jaoks 
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siseturu toimimise tõendusbaasi 
tugevdamise, aga ka IT-süsteemide ja 
kommunikatsioonivahendite kaudu.

siseturu toimimise tõendusbaasi 
tugevdamise, aga ka IT-süsteemide ja 
kommunikatsioonivahendite kaudu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kõrgetasemeline tervisekaitse 
toiduainete tarneahelas on vajalik siseturu 
tõhusaks toimimiseks. Ohutu ja 
jätkusuutlik toiduainete tarneahel on nii 
ühiskonna kui ka siseturu toimimise 
eeltingimus. Piiriülesed terviseohud ja 
toiduga seotud hirmud takistavad siseturu 
toimimist, piirates inimeste ja kaupade 
liikumist ning tekitades häireid tootmises.

(44) Kõrgetasemeline tervisekaitse 
toiduainete tarneahelas on vajalik tarbijate 
ja keskkonna kaitseks ning siseturu 
tõhusaks toimimiseks. Ohutu ja 
jätkusuutlik toiduainete tarneahel on nii 
ühiskonna kui ka siseturu toimimise 
eeltingimus. Nagu on näidanud äsjased 
vahejuhtumid, nt munade saastumine 
fiproniiliga 2017. aastal ja hobuseliha 
skandaal 2013. aastal, takistavad 
piiriülesed terviseohud, s.t linnugripp või 
Aafrika seakatk, ja toiduga seotud hirmud 
siseturu toimimist, piirates inimeste ja 
kaupade liikumist ning tekitades häireid 
tootmises. Seetõttu peaksid peamised 
prioriteedid olema rangete 
sanitaarnõuete, loomade heaolu ja 
toiduahela kaudu tervisekaitse tagamine 
ning uute ja tundmatute kahjurite ja 
haiguste ennetamine.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Arvestades selliste meetmete erilist 
iseloomu, mis on seotud inimeste, loomade 
ja taimede tervise kaitse kõrge tasemega 
kogu toiduahela ulatuses, tuleb käesolevas 
määruses sätestada toetuskõlblikkuse 
erikriteeriumid toetuste andmiseks ja 
avalike hangete kasutamiseks. Erandina 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 
(EL, Euratom)61 („finantsmäärus“) ja 

(46) Arvestades selliste meetmete erilist 
iseloomu, mis on seotud inimeste, loomade 
ja taimede tervise kaitse kõrge tasemega 
kogu toiduahela ulatuses, tuleb käesolevas 
määruses sätestada toetuskõlblikkuse 
erikriteeriumid toetuste andmiseks ja 
avalike hangete kasutamiseks. Erandina 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 
(EL, Euratom)61 („finantsmäärus“) ja 
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tagantjärele kohaldamise välistamise 
põhimõttest peaksid erakorraliste meetmete 
kulud nende kiireloomulisuse ja 
ettenägematu olemuse tõttu olema 
rahastamiskõlblikud ja hõlmama ka 
kulusid, mis on tekkinud seoses loomataudi 
või taimekahjustaja esinemise kahtlusega, 
tingimusel et selline kahtlus leiab hiljem 
kinnitust ja sellest teavitatakse komisjoni. 
Komisjon peaks võtma vastavad 
eelarvelised kulukohustused ja tegema 
rahastamiskõlblike kuludega seotud 
maksed pärast juriidilistele kohustustele 
allakirjutamist ja liikmesriikide esitatud 
maksetaotluste hindamist. Kulud peaksid 
olema rahastamiskõlblikud ka selliste 
kaitsemeetmete puhul, mida on võetud 
olukorras, kus mõni loomataudidest või 
zoonoosidest esineb või levib kolmandas 
riigis, liikmesriigis või ülemeremaades ja -
territooriumidel ja ohustab otseselt 
tervisealast olukorda liidus, aga ka selliste 
kaitsemeetmete või muu asjassepuutuva 
tegevuse puhul, millega toetatakse 
taimetervisealast olukorda liidus.

tagantjärele kohaldamise välistamise 
põhimõttest peaksid erakorraliste meetmete 
kulud nende kiireloomulisuse ja 
ettenägematu olemuse tõttu olema 
rahastamiskõlblikud ja hõlmama ka 
kulusid, mis on tekkinud seoses loomataudi 
või taimekahjustaja esinemise kahtlusega, 
tingimusel et selline kahtlus leiab hiljem 
kinnitust ja sellest teavitatakse komisjoni. 
Komisjon peaks võtma vastavad 
eelarvelised kulukohustused ja tegema 
rahastamiskõlblike kuludega seotud 
maksed pärast juriidilistele kohustustele 
allakirjutamist ja liikmesriikide esitatud 
maksetaotluste hindamist. Kulud peaksid 
olema rahastamiskõlblikud ka selliste 
ennetus- ja kaitsemeetmete puhul, mida on 
võetud olukorras, kus mõni loomataudidest 
või zoonoosidest esineb või levib 
kolmandas riigis, liikmesriigis või 
ülemeremaades ja -territooriumidel ja 
ohustab otseselt tervisealast olukorda 
liidus, aga ka selliste kaitsemeetmete või 
muu asjassepuutuva tegevuse puhul, 
millega toetatakse taimetervisealast 
olukorda liidus.

_________________ _________________

61 [lisada] 61 [lisada]

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liikmesriikide korraldatav ametlik 
kontroll on oluline vahend, mille abil 
kontrollida ja jälgida, kas liidu asjaomaseid 
nõudeid rakendatakse, järgitakse ja 
täidetakse. Ametlike kontrollisüsteemide 
tõhusus ja tulemuslikkus on ülioluline, et 
säilitada inimeste, loomade ja taimede 
ohutuse kõrge tase kogu toiduahelas ning 
tagada keskkonna ja loomade heaolu 
kõrgel tasemel kaitse. Selliste 
kontrollimeetmete jaoks peaks olema 

(47) Võttes arvesse üha suuremal 
määral üleilmastunud toiduahelat, on 
liikmesriikide korraldatav ametlik kontroll 
enam kui kunagi varem oluline vahend, 
mille abil kontrollida ja jälgida, kas liidu 
asjaomaseid nõudeid rakendatakse, 
järgitakse ja täidetakse, eriti seoses 
sisseveetud toiduainetega. Ametlike 
kontrollisüsteemide tõhusus ja 
tulemuslikkus on ülioluline, et säilitada 
inimeste, loomade ja taimede ohutuse
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kättesaadav liidu rahaline toetus. Eelkõige 
peaksid rahalist toetust saama liidu 
referentlaborid, et aidata neil katta 
komisjoni poolt heaks kiidetud 
tööprogrammide rakendamisega 
kaasnevaid kulusid. Kuna ametlike 
kontrollide tõhusus sõltub ka sellest, kas 
kontrolliasutuste käsutuses on 
kvalifitseeritud tööjõudu, kellel on 
nõuetekohased teadmised liidu õigusest, 
peaks liit aitama kaasa nende koolitamisele 
ja pädevate asutuste korraldatud 
asjakohaste vahetusprogrammide 
korraldamisele.

kõrge tase kogu toiduahelas, samuti 
tarbijate usaldus, ning tagada keskkonna 
ja loomade heaolu kõrgel tasemel kaitse. 
Selliste kontrollimeetmete jaoks peaks 
olema kättesaadav liidu rahaline toetus. 
Eelkõige peaksid rahalist toetust saama 
liidu referentlaborid, et aidata neil katta 
komisjoni poolt heaks kiidetud 
tööprogrammide rakendamisega 
kaasnevaid kulusid. Samuti peaks olema 
võimalik saada rahalist toetust, et 
suurendada impordikontrolli taset ning 
võidelda selliste nähtuste vastu nagu 
ebaseadusliku liha sissevedu, mis võib 
ohustada inimeste tervist ja põhjustada 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist. 
Kuna ametlike kontrollide tõhusus sõltub 
ka sellest, kas kontrolliasutuste käsutuses 
on kvalifitseeritud tööjõudu, kellel on 
nõuetekohased teadmised liidu õigusest, 
peaks liit aitama kaasa nende koolitamisele 
ja pädevate asutuste korraldatud 
asjakohaste vahetusprogrammide 
korraldamisele.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguga on ette nähtud koostöö 
programmi alla kuuluvates valdkondades 
ühelt poolt liidu ja selle liikmesriikide ning 
teiselt poolt Euroopa Majanduspiirkonnas 
osalevate Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni riikide vahel. Samuti tuleks 
ette näha programmis osalemise võimalus 
teistele riikidele, sealhulgas liidu 
naaberriikidele ning riikidele, kes taotlevad 
liidu liikmeks saamist, kandidaatriikidele ja 
ühinevatele riikidele. Lisaks peaks 
programm olema Euroopa statistika 
valdkonnas avatud Šveitsile kooskõlas 
Euroopa Ühenduse ja Šveitsi 
Konföderatsiooni vahelise lepinguga 

(55) Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguga on ette nähtud koostöö 
programmi alla kuuluvates valdkondades 
ühelt poolt liidu ja selle liikmesriikide ning 
teiselt poolt Euroopa Majanduspiirkonnas 
osalevate Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni riikide vahel. Samuti tuleks 
ette näha programmis osalemise võimalus 
teistele riikidele, sealhulgas liidu 
naaberriikidele ning riikidele, kes taotlevad 
liidu liikmeks saamist, kandidaatriikidele ja 
ühinevatele riikidele, tingimusel et nad 
järgivad kõiki õigusnorme. Lisaks peaks 
programm olema Euroopa statistika 
valdkonnas avatud Šveitsile kooskõlas 
Euroopa Ühenduse ja Šveitsi 
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statistikaalase koostöö kohta64. Konföderatsiooni vahelise lepinguga 
statistikaalase koostöö kohta64.

_________________ _________________

64 ELT L 90, 28.3.2006, lk 2. 64 ELT L 90, 28.3.2006, lk 2.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Euroopa Majanduspiirkonda 
kuuluvad kolmandad riigid võivad liidu 
programmides osaleda koostöö raames, mis 
kehtestati EMP lepinguga, milles on 
sätestatud, et programme rakendatakse 
kõnealuse lepingu kohaselt tehtava otsuse 
alusel. Kolmandad riigid võivad osaleda ka 
muude õiguslike vahendite alusel. 
Käesolevasse määrusesse tuleks lisada 
eraldi säte, et anda vastutavale 
eelarvevahendite käsutajale, Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF) ja 
Euroopa Kontrollikojale õigused ja 
juurdepääs, mida neil on vaja oma 
asjakohaste volituste täieulatuslikuks 
kasutamiseks.

(56) Tingimusel et nad täidavad kõiki 
õigusnorme, võivad Euroopa
Majanduspiirkonda (EMP) kuuluvad 
kolmandad riigid liidu programmides 
osaleda koostöö raames, mis kehtestati 
EMP lepinguga, milles on sätestatud, et 
programme rakendatakse kõnealuse 
lepingu kohaselt tehtava otsuse alusel. 
Kolmandad riigid võivad osaleda ka muude 
õiguslike vahendite alusel. Käesolevasse 
määrusesse tuleks lisada eraldi säte, et anda 
vastutavale eelarvevahendite käsutajale, 
Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) 
ja Euroopa Kontrollikojale õigused ja 
juurdepääs, mida neil on vaja oma 
asjakohaste volituste täieulatuslikuks 
kasutamiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Programm peaks edendama 
sünergiat ja vastastikust täiendavust 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) [...]69 loodud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohaste VKEde ja 
ettevõtluse toetustega. Lisaks sellele 
tagatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [...]70 loodud InvestEU 
fondi VKEde komponendist võla- ja 

(65) Programm peaks edendama 
sünergiat ja vastastikust täiendavust 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) [...]69 loodud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kohaste VKEde ja 
ettevõtluse toetustega. Lisaks sellele 
tagatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [...]70 loodud InvestEU 
fondi VKEde komponendist võla- ja
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omakapitalitoetus, et parandada VKEde 
juurdepääsu rahastamisele ja selle 
kättesaadavust. Samuti peaks programm 
taotlema sünergiat Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) [...]71 loodud 
kosmoseprogrammiga, kutsudes VKEsid 
üles saama kasu läbimurdelisest 
innovatsioonist ja muudest kõnealuste 
programmide raames välja töötatud 
lahendustest.

omakapitalitoetus, et parandada VKEde ja 
mikroettevõtjate juurdepääsu rahastamisele 
ja selle kättesaadavust. Samuti peaks 
programm taotlema sünergiat Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
[...]71 loodud kosmoseprogrammiga, 
kutsudes VKEsid üles saama kasu 
läbimurdelisest innovatsioonist ja muudest 
kõnealuste programmide raames välja 
töötatud lahendustest.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77) Selleks et võtta arvesse 
loomataudide põhjustatud olukordi, mis 
mõjutavad oluliselt loomakasvatust või 
kariloomakaubandust, inimeste tervisele 
ohtlike zoonooside levikut või uusi 
teaduslikke või epidemioloogilisi arenguid, 
ning loomataude, mis tõenäoliselt
kujutavad endast liidule uut ohtu, tuleks 
komisjonile anda kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290 õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte loomataudide ja 
zoonooside loetelu täiendamiseks. Selleks 
et tagada programmi eesmärkide täitmisel 
tehtud edusammude tulemuslik hindamine, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
et vajaduse korral läbi vaadata 
erieesmärkide saavutamist mõõtvad 
näitajad või neid täiendada, ning et lisada 
käesolevale määrusele järelevalve- ja 
hindamisraamistiku kehtestamist käsitlevad 
sätted. On eriti oluline, et komisjon viiks 
oma ettevalmistava töö käigus läbi 

(77) Selleks et võtta arvesse 
loomataudide põhjustatud olukordi, mis 
mõjutavad oluliselt loomakasvatust või 
kariloomakaubandust, inimeste tervisele 
ohtlike zoonooside levikut või uusi 
teaduslikke või epidemioloogilisi arenguid, 
ning loomataude, mis tõenäoliselt 
kujutavad endast liidule uut ohtu, tuleks 
komisjonile anda kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290 õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte loomataudide ja 
zoonooside loetelu täiendamiseks. Selleks 
et tagada programmi eesmärkide täitmisel 
tehtud edusammude tulemuslik hindamine, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
et vajaduse korral läbi vaadata 
erieesmärkide saavutamist mõõtvad 
näitajad või neid täiendada, ning et lisada 
käesolevale määrusele järelevalve- ja 
hindamisraamistiku kehtestamist käsitlevad 
sätted. On eriti oluline, et komisjon viiks 
oma ettevalmistava töö käigus läbi 
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asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Samuti tuleks konsulteerida 
sidusrühmade ja tarbijate ühendustega. Et 
tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) kaitsta inimeste, loomade ja 
taimede tervist ning võimestada 
kodanikke; võttes selleks vajalikke 
meetmeid, et parandada toodete 
jälgitavust ja kontrollide rakendamist 
seoses toodete tootmise või 
kasvuprotsessiga, ja tagades ühtlasi 
loomade heaolu;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada siseturu toimimist, 
kaitsta kodanikke, tarbijaid ja ettevõtteid, 
eriti mikro-, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEsid), ja 
suurendada nende mõjuvõimu, tagades 
liidu õiguse täitmise, hõlbustades 
turulepääsu, kehtestades standardeid ning

(a) parandada siseturu toimimist, 
kaitsta kodanikke, tarbijaid ja ettevõtteid, 
eriti mikro-, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEsid), ja 
suurendada nende mõjuvõimu, tagades 
liidu õiguse täitmise, hõlbustades 
turulepääsu, kehtestades standardeid, ning 
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edendades inimeste, loomade ja taimede 
tervist ja loomade heaolu; laiendada 
koostööd nii liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel kui ka liikmesriikide 
pädevate asutuste, komisjoni ja liidu 
detsentraliseeritud asutuste vahel;

laiendada koostööd nii liikmesriikide 
pädevate asutuste vahel kui ka 
liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni 
ja liidu detsentraliseeritud asutuste vahel;

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhustada siseturgu, hõlbustada 
kaubandustõkete ennetamist ja 
kõrvaldamist, töötada välja, rakendada ja 
täita liidu õigusakte kaupade ja teenuste 
siseturu, riigihangete, turujärelevalve, 
äriühinguõiguse, lepinguõiguse ja 
lepinguvälise õiguse, rahapesuvastase 
tegevuse, kapitali vaba liikumise, 
finantsteenuste ja konkurentsi, sealhulgas 
juhtimisvahendite arendamise valdkonnas;

(a) tõhustada siseturgu, edendada 
kohaliku majanduse arengut, hõlbustada 
kaubandustõkete ennetamist ja 
kõrvaldamist, töötada välja, rakendada ja 
täita liidu õigusakte kaupade ja teenuste 
siseturu, riigihangete, turujärelevalve, 
äriühinguõiguse, lepinguõiguse ja 
lepinguvälise õiguse, rahapesuvastase 
tegevuse, kapitali vaba liikumise, 
finantsteenuste ja konkurentsi, sealhulgas 
juhtimisvahendite arendamise valdkonnas;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendatakse tarbijate, ettevõtete 
ja kodanikuühiskonna mõjuvõimu, 
abistatakse ja haritakse neid; tagatakse 
tarbijakaitse kõrge tase, säästev tarbimine 
ja tooteohutus, eelkõige toetades pädevaid 
täitevasutusi, tarbijaid esindavaid 
organisatsioone ja koostöömeetmeid; 
tagatakse tarbijatele juurdepääs vaidluste 
lahendamise mehhanismidele ning antakse 
piisavat teavet turgude ja tarbijate kohta;

i) suurendatakse tarbijate, tootjate, 
ettevõtete ja kodanikuühiskonna 
mõjuvõimu, abistatakse ja haritakse neid, 
eelkõige suunates neid kestlikuma 
tarbimise harjumuste ja kestlike 
tootmisprotsesside juurde; suurendada 
tarbijatele antavat teavet toodete kohta;
tagatakse tarbijakaitse kõrge tase, säästev 
tarbimine ja tooteohutus, eelkõige toetades 
pädevaid täitevasutusi, tarbijaid esindavaid 
organisatsioone ja koostöömeetmeid; 
tagatakse kõikidele tarbijatele juurdepääs 
vaidluste lahendamise mehhanismidele 
ning antakse piisavat teavet turgude ja 
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tarbijate kohta;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) tagatakse toodete jälgitavuse 
süsteemi täiustamine, näiteks QR-koodide 
abil, et hõlbustada nõuetele mittevastavate 
toodete tuvastamist toiduahela kaudu;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) aidatakse kaasa inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge taseme tagamisele 
kogu toiduahelas ja asjaomastes 
valdkondades, muu hulgas ennetades ja 
likvideerides loomataude ja 
taimekahjustajaid, ja toetada loomade 
heaolu parandamist, aga ka toidu säästvat 
tootmist ja tarbimist;

(e) aidatakse kaasa inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge taseme tagamisele 
kogu toiduahelas ja asjaomastes 
valdkondades, muu hulgas ennetades ja 
likvideerides loomataude ja 
taimekahjustajaid kooskõlas 
antibiootikumide ja pestitsiidide 
kasutamise säästva raamistikuga, ja 
toetada loomade heaolu parandamist, aga 
ka toidu säästvat tootmist ja tarbimist; 
seejuures pööratakse erilist tähelepanu 
teadusuuringute, innovatsiooni ja heade 
tavade vahetamise stimuleerimisele 
kõnealuste valdkondade sidusrühmade 
vahel;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) seoses toiduahela valdkonna 
konkreetsete eesmärkidega, muu hulgas:
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– loomataudide ja kahjurite 
ennetamine ja likvideerimine;

– toiduainete säästva tootmise ja 
tarbimise toetamine toidujäätmete 
vähendamise ja tarbijate teavitamise 
kaudu, et tagada kogu liidus kõrged 
kvaliteedistandardid;

– toiduahela ametliku kontrolli 
tõhususe, tulemuslikkuse ja 
usaldusväärsuse parandamine, et tagada 
liidu eeskirjade nõuetekohane 
rakendamine ja täitmine selles 
valdkonnas;

– poliitika toetamine 
antimikroobikumiresistentsuse vastaste 
meetmete täiustamiseks;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tehakse õigeaegselt, erapooletult ja 
kulutõhusal viisil Euroopa statistikat ja 
edastatakse seda Euroopa 
statistikasüsteemi raames määruse (EÜ) nr 
223/2009 artiklis 4 osutatud laiendatud 
partnerluse kaudu kõigile asjaomastele 
välisosalistele, kasutades mitmesuguseid 
andmeallikaid, täiustatud andmeanalüüsi 
meetodeid, arukaid süsteeme ja 
digitaaltehnoloogiat.

(f) tehakse õigeaegselt, erapooletult ja 
kulutõhusal viisil kvaliteetset Euroopa 
statistikat, mis ei põhjusta 
halduskoormuse ebaproportsionaalset 
kasvu, ja edastatakse seda Euroopa 
statistikasüsteemi raames määruse (EÜ) nr 
223/2009 artiklis 4 osutatud laiendatud 
partnerluse kaudu kõigile asjaomastele 
välisosalistele, kasutades mitmesuguseid 
andmeallikaid, täiustatud andmeanalüüsi 
meetodeid, arukaid süsteeme ja 
digitaaltehnoloogiat.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tehakse ja edastatakse kvaliteetset 
statistikat, nagu on osutatud punktis f, 
mis on alati proportsionaalne ettevõtete 



PE627.841v02-00 20/29 AD\1169365ET.docx

ET

halduskohustuste mõõduka tasemega.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis võivad osaleda järgmised 
kolmandad riigid:

Programmis võivad osaleda järgmised 
kolmandad riigid, tingimusel et nad 
täidavad kõiki õigusnorme:

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigete tingimuste loomine, et anda 
kõigile siseturu osalistele, sealhulgas 
ettevõtetele, kodanikele ja tarbijatele, 
kodanikuühiskonnale ja avaliku sektori 
asutustele rohkem mõjuvõimu läbipaistva 
teabe ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate, parimate tavade vahetamise, 
hea tava edendamise, kogemuste ja 
teadmiste vahetamise ning koolituste 
korraldamise kaudu;

(a) õigete tingimuste loomine, et anda 
kõigile siseturu osalistele, sealhulgas 
ettevõtetele, eelkõige mikroettevõtjatele, 
VKEdele, kodanikele ja tarbijatele, 
kodanikuühiskonnale ja avaliku sektori 
asutustele rohkem mõjuvõimu läbipaistva 
teabe ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate, parimate tavade vahetamise, 
hea tava edendamise, kogemuste ja 
teadmiste vahetamise ning koolituste 
korraldamise kaudu;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mehhanismide loomine liidu 
kodanike, tarbijate, lõppkasutajate, 
kodanikuühiskonna ja ettevõtjate esindajate 
jaoks, et aidata kaasa nende osalemisele 
poliitilistes aruteludes, 
poliitikavaldkondades ja otsustusprotsessis, 
toetades eelkõige esindusorganisatsioonide 

(b) mehhanismide loomine liidu 
kodanike, tarbijate, tarbijate ühistute, 
lõppkasutajate, kodanikuühiskonna ja 
ettevõtjate esindajate jaoks, et aidata kaasa 
nende osalemisele poliitilistes aruteludes, 
poliitikavaldkondades ja otsustusprotsessis, 
toetades eelkõige esindusorganisatsioonide 
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toimimist nii riiklikul kui ka liidu tasandil; toimimist nii riiklikul kui ka liidu tasandil;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ettevõtete ja kõigi 
majandussektorite konkurentsivõime 
toetamine, innovatsiooni rakendamise ja 
väärtusahela alase koostöö toetamine 
VKEdes, ühendades strateegiliselt 
ökosüsteemid ja klastrid, muu hulgas 
klastrite ühistegevuse algatuse kaudu;

(e) ettevõtete ja kõigi 
majandussektorite konkurentsivõime 
toetamine, innovatsiooni rakendamise ja 
väärtusahela alase koostöö toetamine 
mikroettevõtjates ja VKEdes, ühendades 
strateegiliselt ökosüsteemid ja klastrid, 
muu hulgas klastrite ühistegevuse algatuse 
kaudu;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et võtta arvesse loomataudide põhjustatud 
olukordi, mis mõjutavad oluliselt 
loomakasvatust või kariloomakaubandust, 
inimeste tervisele ohtlike zoonooside 
levikut või uusi teaduslikke või 
epidemioloogilisi arenguid, ning 
loomataude, mis tõenäoliselt kujutavad 
endast liidule uut ohtu, antakse komisjonile 
kooskõlas artikliga 20 õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks.

Et võtta arvesse loomataudide põhjustatud 
olukordi, mis mõjutavad oluliselt 
loomakasvatust või kariloomakaubandust, 
inimeste tervisele ohtlike zoonooside 
levikut või uusi teaduslikke või 
epidemioloogilisi arenguid, ning 
loomataude, mis tõenäoliselt kujutavad 
endast liidule uut ohtu, antakse komisjonile 
kooskõlas artikliga 20 õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks. 
III lisa muutmisel võetakse arvesse ka 
toidu ebaseaduslikku importi, arvestades 
ohtu, mida see võib endast kujutada.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Programmi vahehindamine 
toimub siis, kui programmi rakendamise 
kohta on saanud kättesaadavaks piisavalt 
teavet, ent mitte hiljem kui neli aastat 
pärast programmi rakendamise algust.

2. Komisjon koostab ... [kolm aastat 
pärast programmi rakendamise algust] 
programmi vahehindamise aruande, 
milles kirjeldatakse programmi raames 
toetatavate meetmete eesmärkide 
saavutamist, tulemusi ja mõju, vahendite 
kasutamise tõhusust ja programmi 
lisaväärtust liidu jaoks.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon edastab hindamiste 
tulemused koos oma tähelepanekutega 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

6. Komisjon edastab lõigetes 2 ja 5 
osutatud aruanded koos oma 
tähelepanekutega Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele ning avalikustab need.
Kõnealuste hindamiste tulemustele 
lisatakse vajaduse korral programmi 
muutmise seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vajaduse korral võib kanda 
eelarvesse assigneeringuid ka pärast 2027. 
aastat, et katta artikli 4 lõikega 3 ette 
nähtud kulusid, et oleks võimalik hallata 
meetmeid, mis ei ole 31. detsembriks 2027 
veel lõpule viidud.

3. Erandjuhtudel võib kanda 
eelarvesse assigneeringuid ka pärast 2027. 
aastat, et katta artikli 4 lõikega 3 ette 
nähtud kulusid, et oleks võimalik hallata 
meetmeid, mis ei ole 31. detsembriks 2027 
veel lõpule viidud.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 1.2. – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/2031105 artikliga 16 või selle määruse 
artikli 28 lõike 1 kohaselt vastu võetud 
liidu meetmetega, et hävitada liidu 
karantiinne taimekahjustaja;

(a) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/2031105 artikliga 16 või selle määruse 
artikli 28 lõike 1 kohaselt vastu võetud 
liidu meetmetega liidu karantiinse
taimekahjustaja ennetamiseks, leviku 
tõkestamiseks ja/või hävitamiseks;

_________________ _________________

105 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 
2016/2031, mis käsitleb 
taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, 
(EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 
74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 
2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ 
(ELT L 317, 23.11.2016, lk 4).

105 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 
2016/2031, mis käsitleb 
taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, 
(EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 
74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 
2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ 
(ELT L 317, 23.11.2016, lk 4).

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 1.2. – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas määruse (EL) 
2016/2031 artikliga 29, et hävitada 
taimekahjustaja, mis ei ole kantud liidu 
karantiinsete taimekahjustajate loetellu, 
kuid mida võib käsitada karantiinse 
taimekahjustajana vastavalt kõnealuse 
määruse artikli 30 lõikes 1 osutatud 
kriteeriumidele;

(b) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas määruse (EL) 
2016/2031 artikliga 29 sellise 
taimekahjustaja ennetamiseks, leviku 
tõkestamiseks ja/või hävitamiseks, mis ei 
ole kantud liidu karantiinsete 
taimekahjustajate loetellu, kuid mida võib 
käsitada karantiinse taimekahjustajana 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 30 
lõikes 1 osutatud kriteeriumidele;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 1.2. – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) täiendavad kaitsemeetmed, mille 
eesmärk on takistada sellise 
taimekahjustaja levikut, mille tõrjeks on 
vastu võetud määruse (EL) 2016/2031 
artikli 28 lõike 1 ja artikli 30 lõike 1 
kohased liidu meetmed, välja arvatud 
punktis a osutatud taimekahjustaja 
hävitamise meetmed ja punktis b osutatud
leviku tõkestamise meetmed, kui need 
meetmed on olulised selleks, et kaitsta liitu 
kõnealuse taimekahjustaja edasise leviku 
eest.

(c) täiendavad kaitsemeetmed, mille 
eesmärk on takistada sellise 
taimekahjustaja levikut, mille tõrjeks on 
vastu võetud määruse (EL) 2016/2031 
artikli 28 lõike 1 ja artikli 30 lõike 1 
kohased liidu meetmed, välja arvatud 
punktides a ja b osutatud meetmed, kui 
need meetmed on olulised selleks, et 
kaitsta liitu kõnealuse taimekahjustaja 
edasise leviku eest.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 1.3. – alapunkt 1.3.4. a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.4. a. Meetmed nii tuntud kui ka 
praegu veel tundmatute taimekahjustajate 
ja haiguste esinemise seireks.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Loomade heaolu edendamist toetav
tegevus.

3. Loomade heaolu tagav tegevus ja 
kontrollimine.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Toidu säästvat tootmist ja tarbimist
toetav tegevus.

7. Tegevus, millega toetatakse vähese 
CO2-heitega, säästvaid toidu tootmise 
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tavasid ja tarbimist, mis kaitseb keskkonda 
ja bioloogilist mitmekesisust, vähendab 
toidu raiskamist ja tagab loomade heaolu 
kõrged standardid, ning tegevus, mis 
suurendab tarbijate teadlikkust sellistest 
tavadest.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Andmebaasid ja elektroonilised 
teabehaldussüsteemid, mis on vajalikud 
artikli 3 lõike 2 punktis e osutatud 
erieesmärgiga seotud õigusaktide 
tulemuslikuks ja tõhusaks rakendamiseks 
ning millel on tõendatud lisaväärtus liidu 
jaoks tervikuna.

8. Andmebaasid ja elektroonilised 
teabehaldussüsteemid, mis on vajalikud 
artikli 3 lõike 2 punktis e osutatud 
erieesmärgiga seotud õigusaktide 
tulemuslikuks ja tõhusaks rakendamiseks 
ning millel on tõendatud lisaväärtus liidu 
jaoks tervikuna; uute tehnoloogiate 
rakendamine toodete jälgitavuse 
parandamiseks, näiteks QR-kood 
tootepakendil.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Tehniline ja teaduslik töö, 
sealhulgas uuringud ja 
koordineerimistegevus, mida on vaja 
selleks, et tagada artikli 3 lõike 2 punktis e 
osutatud erieesmärgiga seotud valdkonna 
õigusaktide nõuetekohane rakendamine 
ning nende kohandamine vastavalt teaduse, 
tehnoloogia ja ühiskonna arengule.

11. Tehniline ja teaduslik töö, 
sealhulgas uuringud ja 
koordineerimistegevus, mida on vaja 
selleks, et kindlustada uute ja tundmatute 
taimekahjustajate ja haiguste esinemise 
ennetamine ning tagada artikli 3 lõike 2 
punktis e osutatud erieesmärgiga seotud 
valdkonna õigusaktide nõuetekohane 
rakendamine ning nende kohandamine 
vastavalt teaduse, tehnoloogia ja ühiskonna 
arengule.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Liikmesriikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide tegevus, millega 
täidetakse artikli 3 lõike 2 punktis e 
osutatud erieesmärki ja toetatakse selle 
eesmärgiga seotud eeskirjade 
väljatöötamist ja rakendamist.

12. Liikmesriikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide tegevus, millega 
järgitakse artikli 3 lõike 2 punktis e 
osutatud erieesmärki ja toetatakse selle 
eesmärgiga seotud eeskirjade 
väljatöötamist ja rakendamist.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Meetmed inimeste, loomade ja 
taimede tervise ning loomade heaolu 
kaitseks, mida rakendatakse liidu piiril 
kolmandatest riikidest saabuvate loomade, 
loomsete saaduste, taimede ja taimsete 
saaduste suhtes.

15. Meetmed inimeste, loomade ja 
taimede tervise ning loomade heaolu 
kaitseks, mida rakendatakse liidu piiril 
kolmandatest riikidest saabuvate loomade, 
loomsete saaduste, taimede ja taimsete 
saaduste suhtes, sealhulgas meetmed, et 
suurendada tarbijateavet toodete kohta 
toiteväärtuse ja koostisosade 
nõuetekohase märgistamise ning vajaduse 
korral tootmisviisi, kasutatud pestitsiidide 
nimetuse ja koguse märkimise abil;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – taane 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– jälgitakse edusamme kestliku 
arengu eesmärkide saavutamisel;

– jälgitakse edusamme kestliku 
arengu eesmärkide ja Pariisi 
kliimakokkuleppe saavutamisel;
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – taane 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– arendatakse statistikat, et toetada 
energiastrateegiat, ringmajandust ja 
plastistrateegiat;

– täiustatakse statistikat, et toetada 
energiastrateegiat, ringmajandust ja 
plastistrateegiat;
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