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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje 
Euroopa keskus
(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0726),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 168 
lõiget 5, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0366/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee xxx arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee xxx arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A9-0000/2021),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liit on seadnud eesmärgiks kaitsta 
ja parandada inimeste tervist, eelkõige 
võidelda peamiste piiriüleste tervist 
kahjustavate teguritega, võttes meetmeid 
tõsiste piiriüleste terviseohtude seireks, 
nende eest varajaseks hoiatamiseks ja 
nende vastu võitlemiseks.

(1) Liit on seadnud prioriteediks 
kaitsta ja parandada inimeste tervist 
haiguste ennetamise ja peamistele 
terviseohtudele reageerimise kaudu, 
võttes meetmeid tõsiste piiriüleste 
terviseohtude seireks, nende eest 
varajaseks hoiatamiseks ja nende vastu 
võitlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma 
Terviseorganisatsioon (WHO) uuest 
koroonaviirusest põhjustatud COVID-19 
puhangu ülemaailmseks pandeemiaks. 
Pandeemiale reageerimisel kogetud 
probleemide põhjal sai selgeks, et keskuse 
rolli liidu tervisekriisideks valmisoleku ja 
neile reageerimise raamistikus tuleks 
tugevdada.

(3) 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma 
Terviseorganisatsioon (WHO) uuest 
koroonaviirusest põhjustatud COVID-19 
puhangu ülemaailmseks pandeemiaks. 
võttes arvesse pandeemiale reageerimisel 
kogetud enneolematuid probleeme ja 
keskuse tulemuslikkuses selles osas 
tuvastatud tõhususe puudujääke, sai 
selgeks, et keskuse rolli liidu 
tervishoiukriisideks valmisoleku ja neile 
reageerimise raamistikus tuleks tugevdada, 
et paremini ära kasutada liidu ja 
liikmesriikide suutlikkust reageerida 
tulevastele pandeemiatele.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Euroopa Ombudsmani 5. 
veebruari 2021. aasta otsuses strateegilise 
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uurimise OI/3/2020/TE kohta tehti 
kindlaks mõned olulised tõhususe 
puudujäägid keskuse reageerimises 
COVID-19 pandeemiale seoses sellega, 
kuidas keskus teavet kogub, seoses teabe 
läbipaistvusega ja üldsusega 
suhtlemisega, mida tuleks käesolevas 
määruses käsitleda.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Sellega seoses tuleks keskusele teha 
ülesandeks pakkuda epidemioloogilist 
teavet ja selle analüüsi, epidemioloogilist 
modelleerimist, prognoosimist, 
asjakohaseid riskihinnanguid ja soovitusi, 
millega nähakse ette võimalused 
nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks. 
Keskuse meetmed peaksid olema 
kooskõlas terviseühtsuse põhimõttega, st 
võtma arvesse inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna vahelisi seoseid. Keskus 
peaks jälgima riiklike tervishoiusüsteemide 
suutlikkust reageerida 
nakkushaigusohtudele, võttes eelkõige 
arvesse selle teabe tähtsust riiklike 
valmisoleku- ja reageerimiskavade 
ettevalmistamisel. Keskus peaks toetama 
asjaomastest liidu 
rahastamisprogrammidest ja -vahenditest 
rahastatavate ning nakkushaigustega seotud 
meetmete rakendamist, esitama ravi ja 
juhtumihalduse suunised, mis põhinevad 
uusimate tõendite põhjalikul hindamisel, 
toetama epideemiatele ja 
haiguspuhangutele reageerimist 
liikmesriikides ja kolmandates riikides, 
sealhulgas kohapealset reageerimist, ning 
andma üldsusele nakkushaiguste kohta 
õigeaegset objektiivset, usaldusväärset ja 

(6) Sellega seoses tuleks keskusele teha 
ülesandeks pakkuda epidemioloogilist 
teavet ja selle analüüsi, epidemioloogilist 
modelleerimist, prognoosimist, 
asjakohaseid riskihinnanguid ja soovitusi, 
millega nähakse ette võimalused 
nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks. 
Keskuse meetmed peaksid olema 
kooskõlas terviseühtsuse põhimõttega, st 
võtma arvesse inimeste ja loomade tervise 
ning keskkonna vahelisi seoseid. Keskus 
peaks jälgima riiklike tervishoiusüsteemide 
suutlikkust reageerida 
nakkushaigusohtudele, võttes eelkõige 
arvesse selle teabe tähtsust riiklike 
valmisoleku- ja reageerimiskavade 
ettevalmistamisel, et võimaldada 
liikmesriikidel paremini hinnata oma 
tervishoiusüsteemide suutlikkust. Keskus 
peaks toetama asjaomastest liidu 
rahastamisprogrammidest ja -vahenditest 
rahastatavate ning nakkushaigustega seotud 
meetmete rakendamist, esitama ravi ja 
juhtumihalduse suunised, mis põhinevad 
uusimate tõendite põhjalikul hindamisel, 
toetama epideemiatele ja 
haiguspuhangutele reageerimist 
liikmesriikides ja kolmandates riikides, 
sealhulgas kohapealset reageerimist, ning 
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kergesti kättesaadavat teavet. Keskus peaks 
kehtestama ka selge korra koostööks 
kolmandate riikide rahvatervise valdkonna 
osalejatega ja rahvatervise valdkonnas 
pädevate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, aidates sellega täita 
ELi võetud kohustust tugevdada partnerite 
valmisolekut ja reageerimissuutlikkust.

andma üldsusele nakkushaiguste kohta 
õigeaegset objektiivset, usaldusväärset ja 
kergesti kättesaadavat teavet. Keskus peaks 
kehtestama ka selge korra koostööks 
kolmandate riikide rahvatervise valdkonna 
osalejatega ja rahvatervise valdkonnas 
pädevate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, aidates sellega täita 
ELi võetud kohustust tugevdada partnerite 
valmisolekut ja reageerimissuutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et keskuse tööd 
tulemuslikult toetada ja tagada keskuse 
missiooni täitmine, tuleks liikmesriikidele 
teha ülesandeks edastada keskusele 
andmeid nakkushaiguste ja muude tervise 
eriküsimuste (näiteks 
antimikroobikumiresistentsus ja 
tervishoiuteenustega seotud nakkused, mis 
on seotud nakkushaigustega) seire kohta, 
kättesaadavaid teaduslikke ja tehnilisi 
andmeid ning keskuse missiooni 
seisukohalt olulist teavet, teavitada keskust 
kõigist tõsistest piiriülestest 
terviseohtudest, anda teavet valmisoleku ja 
reageerimise kavandamise ning 
tervishoiusüsteemi suutlikkuse kohta ja 
edastada asjakohast teavet, mis võib olla 
kasulik reageerimise koordineerimiseks, 
samuti selgitada välja tunnustatud pädevad 
asutused ja rahvatervise eksperdid, kes 
saavad pakkuda abi terviseohtudele 
reageerimisel liidu tasandil.

(7) Selleks et keskuse tööd 
tulemuslikult toetada ja tagada keskuse 
missiooni täitmine, tuleks liikmesriikidele 
teha ülesandeks edastada keskusele 
andmeid nakkushaiguste ja muude tervise 
eriküsimuste (näiteks 
antimikroobikumiresistentsus ja 
tervishoiuteenustega seotud nakkused, mis 
on seotud nakkushaigustega) seire kohta, 
kättesaadavaid teaduslikke ja tehnilisi 
andmeid ning keskuse missiooni 
seisukohalt olulist teavet, teavitada keskust 
kõigist tõsistest piiriülestest 
terviseohtudest, anda teavet valmisoleku ja 
reageerimise kavandamise ning 
tervishoiusüsteemi suutlikkuse kohta ja 
edastada asjakohast teavet, mis võib olla 
kasulik reageerimise koordineerimiseks, 
samuti selgitada välja tunnustatud pädevad 
asutused ja rahvatervise eksperdid, kes 
saavad pakkuda abi terviseohtudele 
reageerimisel liidu tasandil. Kõik keskuse 
poolt vastu võetud teabevahetuse 
ajakavad, haigusjuhu määratlused, 
näitajad, standardid, protokollid ja 
menetlused tuleks liikmesriikidega kokku 
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leppida.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tõhustada valmisoleku ja 
reageerimise kavandamist liidus, tuleks 
laiendada keskuse tegevust sihtotstarbeliste 
võrgustike ja võrgustikutegevuse osas, et 
kajastada määruse (EL) .../... [ELT: palun 
sisestada viide tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte käsitlevale määrusele 
[ISC/2020/12524]] kohaldamisala. Selleks 
peaks keskus koordineerima ning pakkuma 
komisjonile ja liikmesriikidele koos 
pädevate koordineerivate asutustega 
tehnilisi ja teaduslikke eksperditeadmisi 
sihtotstarbeliste võrgustike kaudu, 
sealhulgas äsja loodud laborivõrgustikud 
ning vereülekandeid, siirdamist ja 
kunstlikku viljastamist toetavad 
võrgustikud.

(8) Selleks et tõhustada valmisoleku ja 
reageerimise kavandamist liidus, tuleks 
laiendada keskuse tegevust sihtotstarbeliste 
võrgustike ja võrgustikutegevuse osas, et 
kajastada määruse (EL) .../... [ELT: palun 
sisestada viide tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte käsitlevale määrusele 
[ISC/2020/12524]] kohaldamisala. Selleks 
peaks keskus koordineerima ning pakkuma 
komisjonile ja liikmesriikidele koos 
pädevate koordineerivate asutustega 
tehnilisi ja teaduslikke eksperditeadmisi 
sihtotstarbeliste võrgustike kaudu, 
sealhulgas soodustades koostööd äsja 
loodud laborivõrgustikes ning 
vereülekandeid, siirdamist ja kunstlikku 
viljastamist toetavates võrgustikes.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tugevdada liidu ja 
liikmesriikide suutlikkust hinnata 
epidemioloogilist olukorda ning teha täpset 
riskihindamist ja täpselt reageerida, peaks 
keskus eelkõige jälgima nakkushaiguste 
suundumusi ja andma nende kohta aru, 
toetama ja võimaldama võtta 

(10) Selleks et tugevdada liidu ja 
liikmesriikide suutlikkust hinnata 
epidemioloogilist olukorda ning teha täpset 
riskihindamist ja täpselt reageerida, peaks 
keskus eelkõige jälgima nakkushaiguste 
suundumusi ja andma nende kohta aru, 
toetama ja võimaldama võtta 
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tõenduspõhiseid reageerimismeetmeid, 
andma soovitusi nakkushaiguste riiklikul ja 
liidu tasandil kehtestatud ennetus- ja 
tõrjeprogrammide parandamiseks, jälgima 
ja hindama riiklike tervishoiusüsteemide 
suutlikkust nakkushaiguste 
diagnoosimisel, ennetamisel ja ravil, 
sealhulgas sootundlikul viisil, tegema 
kindlaks riskirühmad, kes vajavad 
erimeetmeid, analüüsima 
nakkushaigustesse haigestumuse seoseid 
ühiskondlike ja keskkonnateguritega, 
tegema kindlaks nakkushaiguste 
edasikandumise ja raskusastme riskitegurid 
ning selgitama välja teadusuuringute 
vajadused ja prioriteedid. Keskus peaks 
tegema koostööd seire jaoks määratud 
riiklike koordinatsioonikeskustega, 
moodustades võrgustiku, mis annab 
keskusele sellistes küsimustes strateegilist 
nõu ning edendab tugisektorite, näiteks ELi 
satelliitandmete ja -teenuste kasutamist.

tõenduspõhiseid reageerimismeetmeid, 
andma soovitusi nakkushaiguste riiklikul ja 
liidu tasandil kehtestatud ennetus- ja 
tõrjeprogrammide parandamiseks, jälgima 
ja toetama liikmesriike riiklike 
tervishoiusüsteemide suutlikkuse 
hindamisel nakkushaiguste 
diagnoosimiseks, ennetamiseks ja raviks, 
sealhulgas sootundlikul viisil, tegema 
kindlaks riskirühmad, kes vajavad 
erimeetmeid, analüüsima 
nakkushaigustesse haigestumuse seoseid 
ühiskondlike ja keskkonnateguritega, 
tegema kindlaks nakkushaiguste 
edasikandumise ja raskusastme riskitegurid 
ning selgitama välja teadusuuringute 
vajadused ja prioriteedid. Keskus peaks 
tegema koostööd seire jaoks määratud 
riiklike koordinatsioonikeskustega, 
moodustades võrgustiku, mis annab 
keskusele sellistes küsimustes strateegilist 
nõu ning edendab tugisektorite, näiteks ELi 
satelliitandmete ja -teenuste kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Nakkushaigustest tulenevate 
piiriüleste terviseohtude korral võivad 
liikmesriikide vere- ja siirdamisteenistused 
pakkuda vahendeid doonorite võrgustiku 
kiireks testimiseks ning kogu elanikkonna 
haigusega kokkupuute ja selle suhtes 
immuunsuse hindamiseks. Need teenused 
sõltuvad keskuse kiiretest 
riskihindamistest, et kaitsta inimpäritoluga 
aine põhist ravi vajavaid patsiente 
nakkushaiguste edasikandumise eest. 
Kõnealused riskihindamised on alus, mis 
võimaldab inimpäritoluga ainete 
kvaliteedi- ja ohutusstandardeid 

(12) Nakkushaigustest tulenevate 
piiriüleste terviseohtude korral võivad 
liikmesriikide vere- ja siirdamisteenistused 
pakkuda vahendeid doonorite võrgustiku 
kiireks testimiseks ning kogu elanikkonna 
haigusega kokkupuute ja selle suhtes 
immuunsuse hindamiseks. Need teenused 
võiksid saada kasu keskuse 
riskihindamistest, et kaitsta inimpäritoluga 
aine põhist ravi vajavaid patsiente 
nakkushaiguste edasikandumise eest. 
Kõnealused riskihindamised on alus, mis 
võimaldab inimpäritoluga ainete 
kvaliteedi- ja ohutusstandardeid 
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kehtestavaid meetmeid asjakohaselt 
kohandada. Seetõttu peaks keskus selle 
eesmärgi täitmiseks looma riiklike vere- ja 
siirdamisteenistuste ning nende asutuste 
võrgustiku ja seda haldama.

kehtestavaid meetmeid asjakohaselt 
kohandada. Seetõttu peaks keskus selle 
eesmärgi täitmiseks looma riiklike vere- ja 
siirdamisteenistuste ning nende asutuste 
võrgustiku ja seda haldama. Kuid 
arvestades, et tegemist on keskuse 
tegevuse ulatuse märkimisväärse 
laiendamisega, peaks võrgustik olema 
esialgu vabatahtlik ning kui komisjon 
hindab võrgustikku positiivselt, võiks selle 
hilisemas etapis kohustuslikuks muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Epideemiate esinemise 
vähendamiseks ja nakkushaiguste 
ennetamise suutlikkuse suurendamiseks 
liidus peaks keskus välja töötama 
nakkushaiguste ennetamise raamistiku, 
milles käsitletakse selliseid küsimusi nagu 
vaktsiinvälditavad haigused, 
antimikroobikumiresistentsus, 
terviseharidus, terviseteadlikkus ja 
käitumise muutmine.

(13) Epideemiate esinemise 
vähendamiseks ja nakkushaiguste 
ennetamise suutlikkuse suurendamiseks 
liidus peaks keskus, võttes arvesse 
liikmesriikide kogemusi ja vastavaid 
olukordi, töötama nendega koostöös välja 
nakkushaiguste ennetamise raamistiku, 
milles käsitletakse selliseid küsimusi nagu 
vaktsiinvälditavad haigused, 
antimikroobikumiresistentsus, 
terviseharidus, terviseteadlikkus ja 
käitumise muutmine.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)



PE681.065v01-00 12/41 PR\1224828ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) „inimeste haiguste ennetamine ja 
tõrje – liikmesriikide pädevate 
rahvatervise ametiasutuste poolt haiguse 
leviku ennetamiseks ja peatamiseks 
tarvitusele võetavad meetmed;

Or. en

(Väheste kohandustega taastatakse määruse (EÜ) nr 851/2004 artikli 2 punkt b.)

Selgitus

(Väheste kohandustega taastatakse määruse (EÜ) nr 851/2004 artikli 2 punkt b.)

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „sihtotstarbeline võrgustik“ – 
haiguste, tervise eriküsimuste või 
rahvatervisega seotud ülesannetega tegelev 
erivõrgustik, mille eesmärk on tagada 
koostöö liikmesriikide koordineerivate 
pädevate asutuste vahel;

(3) „sihtotstarbeline võrgustik“ – 
haiguste, tervise eriküsimuste või 
rahvatervisega seotud ülesannetega tegelev 
erivõrgustik, mida keskus toetab ja mis on 
mõeldud koostöö tagamiseks 
liikmesriikide koordineerivate pädevate 
asutuste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et suurendada liidu ja Selleks et suurendada liidu ja 
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liikmesriikide suutlikkust kaitsta inimeste 
tervist inimeste nakkushaiguste ning 
määruse (EL) .../... [ELT: palun sisestada 
tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva 
määruse number [ISC/2020/12524]] 
artiklis 2 käsitletavate seonduvate tervise 
eriküsimuste ennetamise ja tõrje teel, on 
keskuse missioon teha kindlaks 
nakkushaigustest tulenevad praegused ja 
esilekerkivad ohud inimeste tervisele, neid 
hinnata ja nendest aru anda ning anda 
soovitusi reageerimiseks liidu ja 
liikmesriikide tasandil ning vajaduse 
korral piirkondlikul tasandil.

liikmesriikide suutlikkust kaitsta inimeste 
tervist inimeste nakkushaiguste ning 
määruse (EL) .../... [ELT: palun sisestada 
tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva 
määruse number [ISC/2020/12524]] 
artiklis 2 käsitletavate seonduvate tervise 
eriküsimuste ennetamise ja tõrje teel, on 
keskuse missioon teha kindlaks 
nakkushaigustest tulenevad praegused ja 
esilekerkivad ohud inimeste tervisele, neid 
hinnata ja nendest aru anda ja vajaduse 
korral tagada, et teave oleks esitatud 
kergesti kättesaadaval moel ning anda 
soovitusi reageerimiseks liidu ja 
liikmesriikide tasandil ning vajadusel 
piirkondlikul tasandil. Selliste soovituste 
esitamisel võtab keskus arvesse 
olemasolevaid riiklikke 
kriisiohjamiskavasid ja iga liikmesriigi 
vastavaid olusid.

Or. en

Selgitus

Keskuse teatistes tuleks arvesse võtta teiste organite, näiteks terviseohutuse komitee rolli. 
Seda ei olnud määruses (EÜ) nr 851/2004 ette nähtud, kuna terviseohutuse komiteed sel ajal 
ei eksisteerinud. Piirkondlik mõõde peaks arvestama ka asjaolu, et liikmesriikides võib olla 
märkimisväärseid erinevusi keskvalitsuse ja piirkondliku tasandi vastutuse jagamises.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus või liitu levida võivate tundmatut 
päritolu muude haiguste puhangute korral 
tegutseb keskus omaenese algatusel, kuni 
puhangu allikas on teada. Puhangu korral, 
mis selgelt pole põhjustatud 
nakkushaigusest, tegutseb keskus ainult 
koostöös pädeva ametiasutusega selle 
ametiasutuse palvel.

Liidus või liitu levida võivate tundmatut 
päritolu muude haiguste puhangute korral 
tegutseb keskus omaenese algatusel, kuni 
puhangu allikas on teada. Puhangu korral, 
mis selgelt pole põhjustatud 
nakkushaigusest, tegutseb keskus ainult 
koostöös pädeva ametiasutusega selle 
ametiasutuse palvel.
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Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oma missiooni järgides arvestab keskus 
täielikult liikmesriikide, komisjoni ja liidu 
muude asutuste või ametite 
vastutusaladega ning rahvatervise 
valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastutusaladega, et 
tagada tegevuse kõikehõlmavus, sidusus ja 
täiendavus.

Oma missiooni järgides arvestab keskus 
täielikult liikmesriikide, komisjoni ja liidu 
muude asutuste või ametite 
vastutusaladega ja pädevustega ning 
rahvatervise valdkonnas tegutsevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
vastutusaladega, et tagada tegevuse 
kõikehõlmavus, sidusus ja täiendavus ning 
subsidiaarsuse põhimõttest 
kinnipidamine.

Or. en

Selgitus

Kuigi COVID-19 pandeemia on näidanud, et liidu tasandil on vaja parandada koostöö 
rahvatervise valdkonnas, tuleb meeles pidada, et esmane vastutus tervisekaitse ja eelkõige 
tervishoiusüsteemide eest jääb liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsib, kogub, võrdleb, hindab ja 
levitab asjakohaseid teaduslikke ja tehnilisi 
andmeid ja teavet, võttes arvesse uusimaid 
tehnoloogiaid;

a) otsib, kogub, võrdleb, hindab ja 
levitab asjakohaseid teaduslikke ja tehnilisi 
andmeid ja teavet, kasutades uusimaid 
saadaolevaid tehnoloogiaid;

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pakub analüüse, teaduslikke 
nõuandeid, arvamusi ja toetust liidu ja 
liikmesriikide meetmete jaoks piiriüleste 
terviseohtude valdkonnas, sealhulgas 
riskihindamisi, epidemioloogilise teabe 
analüüse, epidemioloogilist 
modelleerimist, prognoosimist, soovitusi 
nakkushaigusohtude ja muude tervise 
eriküsimuste ennetamiseks ja ohjamiseks 
võetavate meetmete kohta, abi 
teadusuuringute prioriteetide 
kindlaksmääramisel ning teadus- ja 
tehnilist abi, sealhulgas koolitust ja muud 
tegevust enda volituste piires;

b) pakub analüüse, teaduslikke 
nõuandeid, arvamusi ja toetust liidu ja 
liikmesriikide meetmete jaoks piiriüleste 
terviseohtude valdkonnas, sealhulgas 
riskihindamisi, epidemioloogilise teabe 
analüüse, epidemioloogilist 
modelleerimist, prognoosimist, soovitusi 
nakkushaigusohtude ja muude tervise 
eriküsimuste ennetamiseks ja ohjamiseks 
võetavate meetmete kohta, ning annab 
panuse teadusuuringute prioriteetide 
kindlaksmääramisse;

Or. en

Selgitus

Väljajäetud tekst sobib paremini artikli 3 lõike 2 punkti d.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vahetab teavet, eksperditeadmisi ja 
parimaid tavasid;

d) vahetab teavet, eksperditeadmisi ja 
parimaid tavasid ning pakub teaduslikku 
ja tehnilist abi, sh koolitust;

Or. en
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Selgitus

Artikli 3 lõike 2 punktis b esitatud teadusliku ja tehnilise abi sõnastus sobib kõige paremini 
kõnealuse artikli punkti d.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) jälgib tervishoiusüsteemide 
suutlikkust seoses nakkushaigusohtude 
ohjamise ja muude tervise eriküsimustega;

e) jälgib tervishoiusüsteemide 
suutlikkust seoses nakkushaigusohtude 
ohjamise ja muude tervise eriküsimustega, 
tuginedes määruse (EL).../... [tõsiseid 
piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse] 
artikli 7 lõikes 1 sätestatud elementidele;

Or. en

Selgitus

On vaja tagada, et järelevalvemeetod oleks ühtlustatud ja järjepidev ning võimaldaks 
keskusel reageerida selgelt määratletud probleemidele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) esitab komisjoni või terviseohutuse 
komitee taotlusel või omal algatusel 
koostöös asjaomaste ühendustega 
suuniseid nakkushaiguste raviks ja muude 
rahvatervise seisukohast oluliste tervise 
eriküsimuste haldamiseks;

g) esitab komisjoni või määruse ( 
EL).../... [tõsiseid piiriüleseid terviseohte 
käsitleva määruse] artikli 4 alusel loodud 
terviseohutuse komitee taotlusel või omal 
algatusel suuniseid nakkushaiguste raviks 
ja muude rahvatervise seisukohast oluliste 
tervise eriküsimuste haldamiseks koostöös 
asjaomaste organisatsioonidega, kellel on 
kogemusi ja oskusteavet kõnealuste 
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haiguste ja terviseprobleemide ravi ja 
juhtumite haldamise alal, vältides samal 
ajal olemasolevate suuniste dubleerimist, 
välja arvatud juhul, kui on vaja selliseid 
suuniseid ajakohastada;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus määratletud mõistel „asjaomased ühendused“ ei ole selget tähendust 
ja see tuleks asendada täpsema kirjeldusega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) esitab komisjoni või terviseohutuse 
komitee palvel üldsusele tõenduspõhiseid 
teavitussõnumeid nakkushaiguste, nendest 
tulenevate terviseohtude ning asjakohaste 
ennetus- ja tõrjemeetmete kohta.

j) esitab komisjoni või terviseohutuse 
komitee palvel üldsusele kergesti 
kättesaadavaid tõenduspõhiseid 
teavitussõnumeid nakkushaiguste, nendest 
tulenevate terviseohtude ning asjakohaste 
ennetus- ja tõrjemeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitavad keskusele õigeaegselt ja 
vastavalt kokkulepitud haigusjuhu 
definitsioonile näitajate, normide, 
protokollide ja menetluste andmed, mis 
puudutavad nakkushaiguste ja muude 

a) esitavad keskusele vastavalt 
kokkulepitud tähtaegadele haigusjuhu 
definitsioonile näitajate, normide, 
protokollide ja menetluste andmed, mis 
puudutavad nakkushaiguste ja muude 
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tervise eriküsimuste seiret vastavalt 
määruse (EL) .../... [ELT: palun sisestada 
tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva 
määruse number [ISC/2020/12524]] 
artiklile 13, ning kättesaadavad teaduslikud 
ja tehnilised andmed ja teabe, mis on 
seotud keskuse missiooniga, sealhulgas 
teabe valmisoleku ning 
tervishoiusüsteemide suutlikkuse kohta 
nakkushaiguste puhanguid avastada, 
ennetada, neile reageerida ja nendest 
taastuda;

tervise eriküsimuste seiret vastavalt 
määruse (EL) .../... [ELT: palun sisestada 
tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva 
määruse number [ISC/2020/12524]] 
artiklile 13, ning kättesaadavad teaduslikud 
ja tehnilised andmed ja teabe, mis on 
seotud keskuse missiooniga, sealhulgas 
teabe valmisoleku ning 
tervishoiusüsteemide suutlikkuse kohta 
nakkushaiguste puhanguid avastada, 
ennetada, neile reageerida ja nendest 
taastuda;

Or. en

Selgitus

Tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse artikli 13 lõikes 9 on ette nähtud menetlus 
haigusjuhtude määratluste ja näitajate kehtestamiseks, mille kohaselt liikmesriigid peavad 
edastama oma andmed keskusele. Selle protsessi hõlbustamiseks tuleks selgelt määratleda ka 
tähtajad.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selgitavad keskuse missiooni 
raames välja tunnustatud pädevad asutused 
ja rahvatervise eksperdid, kelle abi saaks 
kasutada liidu reageerimisel 
terviseohtudele, näiteks missioonidel 
liikmesriikidesse, et pakkuda 
eksperdinõuandeid, ja kohapealsetes 
uuringutes haiguskollete või -puhangute 
korral.

c) selgitavad keskuse missiooni 
raames välja tunnustatud pädevad asutused 
ja rahvatervise eksperdid, kelle abi saaks 
kasutada liidu reageerimisel 
terviseohtudele, näiteks missioonidel 
liikmesriikidesse või kolmandatesse 
riikidesse, et pakkuda eksperdinõuandeid, 
ja kohapealsetes uuringutes haiguskollete 
või -puhangute korral.“

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse komisjoni ettepaneku uue artikli 11a sätteid.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagab epidemioloogilist seiret liidu 
tasandil toetavate digitaalsete platvormide 
ja rakenduste edasiarendamise, toetades 
liikmesriike tehniliste ja teaduslike 
nõuannetega, et luua integreeritud 
seiresüsteemid, mis võimaldavad vajaduse 
korral reaalajas seiret ning kasutavad 
olemasolevaid ELi satelliiditaristuid ja -
teenuseid;

a) tagab epidemioloogilist seiret liidu 
tasandil toetavate digitaalsete platvormide 
ja rakenduste, sealhulgas määruse 
(EL).../... [tõsiseid piiriüleseid terviseohte 
käsitleva määruse] artikli 14 alusel 
asutatud järelevalveplatvormi pideva 
edasiarendamise, toetades liikmesriike 
tehniliste ja teaduslike nõuannetega, et luua 
integreeritud seiresüsteemid, mis 
võimaldavad vajaduse korral reaalajas 
seiret ning kasutavad olemasolevaid ELi 
satelliiditaristuid ja -teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) tagab seireks kasutatavate 
digitaalsete platvormide koostalitlusvõime 
digitaristutega, mis võimaldavad kasutada 
terviseandmeid tervishoiu, 
teadusuuringute, poliitika kujundamise ja 
regulatiivsel otstarbel, et integreerida need 
platvormid ja taristud tervishoiu Euroopa 
andmeruumi, mida reguleeritakse liidu 
õigusaktidega, ja kasutada muid 
asjakohaseid andmeid, näiteks 
keskkonnategurite andmeid.

g) tagab seireks kasutatavate 
digitaalsete platvormide koostalitlusvõime 
digitaristutega, mis võimaldavad kasutada 
terviseandmeid tervishoiu, 
teadusuuringute, poliitika kujundamise ja 
regulatiivsel otstarbel, et integreerida need 
platvormid ja taristud tervishoiu Euroopa 
andmeruumi, mida reguleeritakse liidu 
õigusaktidega, ja kasutada muid 
asjakohaseid andmeid.
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Or. en

Selgitus

Eelistatakse siin mitte täpsustada „muid asjakohaseid andmeid“, et vältida valikulise ja 
mittetäieliku loetelu lisamist.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keskus toetab oma volituste piires 
terviseohutuse komitee, nõukogu ja muude 
liidu struktuuride tööd tõsistele piiriülestele 
terviseohtudele reageerimise 
koordineerimisel.

3. Keskus toetab koos terviseohutuse 
komiteega oma volituste piires nõukogu ja 
vajadusel muude liidu struktuuride tööd 
tõsistele piiriülestele terviseohtudele 
reageerimise koordineerimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) jälgib ja hindab 
tervishoiusüsteemide suutlikkust 
diagnoosida, ennetada ja ravida 
konkreetseid nakkushaigusi ning tagada 
patsientide ohutust;

d) jälgib ja toetab liikmesriike riiklike 
tervishoiusüsteemide suutlikkuse 
hindamisel nakkushaiguste 
diagnoosimiseks, ennetamiseks ja raviks 
ning patsientide ohutuse tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Lõppkokkuvõttes kuulub tervishoiuteenuste korraldamine ja osutamine liikmesriikide 
pädevusse. Seega saab keskus anda oma panuse hindamisse, kuid ta ei saa olla lõplik 
otsustaja.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud koordinatsioonikeskused 
moodustavad keskusele strateegilist nõu 
andvaid võrgustikke.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arvestades, et keskuse ülesanne on nõustada liikmesriike, on siin esitatud tekst eksitav. Seda 
sõnastusküsimust käsitletakse järgmises lõigus.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud koordinatsioonikeskused ja 
operatiivsed kontaktpunktid, mis on 
määratud vahetama keskusega teavet 
konkreetsete haiguste teemal, moodustavad 
haiguste või haigusrühmade põhised 
võrgustikud, mille ülesannete hulka kuulub 
riiklike seireandmete edastamine 
keskusele.

Riiklikud koordinatsioonikeskused ja 
operatiivsed kontaktpunktid, mis on 
määratud vahetama keskusega teavet 
konkreetsete haiguste teemal, moodustavad 
haiguste või haigusrühmade põhised 
võrgustikud, mille ülesannete hulka kuulub 
riiklike seireandmete ning nakkushaiguste 
ennetamise ja tõrje ettepanekute 
edastamine keskusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskus tagab liikmesriikide nende 
teenistuste võrgustiku toimimise, kes 
toetavad vereülekannet, siirdamist ja 
kunstlikku viljastamist, et tagada pidev ja 
kiire juurdepääs sero-epidemioloogilistele 
andmetele sero-epidemioloogiliste 
uuringute kaudu elanikkonna hulgas, 
sealhulgas doonorite haigustega 
kokkupuute ja immuunsuse hindamine.

Keskus tagab liikmesriikide nende 
teenistuste võrgustiku toimimise, kes 
toetavad vereülekannet, siirdamist ja 
kunstlikku viljastamist, mis on kehtestatud 
määruse (EL).../... [tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte käsitleva määruse] artikli 16 
alusel, et tagada pidev ja kiire juurdepääs 
sero-epidemioloogilistele andmetele sero-
epidemioloogiliste uuringute kaudu 
elanikkonna hulgas, sealhulgas doonorite 
haigustega kokkupuute ja immuunsuse 
hindamine. Liikmesriikide osalemine 
kõnealuses võrgustikus on vabatahtlik. 
Kui komisjon annab käesoleva määruse 
artikli 31 lõike 1 esimese lõigu punkti d a 
kohases aruandes võrgustikule positiivse 
hinnangu, võib ta soovitada muuta 
kohustuslikuks kõigi liikmesriikide 
osalemine selles võrgus.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 5 lõige 8 on täiesti uus säte. Kuigi mõned keskuse tegevused on 
selle küsimusega juba kokku puutunud, ei tohiks liikmesriike kohustada esimeses etapis 
osalema. Kõigepealt on nõutav katseetapp ja kui see osutub edukaks, võib käesoleva määruse 
läbivaatamise käigus teha ettepaneku kohustusliku osalemise kohta.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5 – lõige 8 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud võrgustik toetab 
keskust, jälgides haiguspuhanguid, mis on 
olulised inimpäritoluga ainete ja nende 
patsientidele tarnimise seisukohast, ning 
töötades välja suunised vere, kudede ja 
rakkude ohutuse ja kvaliteedi kohta.

Esimeses lõigus osutatud võrgustik toetab 
keskust, jälgides nakkushaiguste 
haiguspuhanguid, mis on olulised 
inimpäritoluga ainete ohutuse ja nende 
patsientidele mõeldud tarnete piisavuse 
seisukohast, ning töötades välja suunised 
vere, kudede ja rakkude ohutuse ja 
kvaliteedi kohta.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et see säte laiendab keskuse volitusi, on oluline uus kohaldamisala selgelt 
kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskus toetab liikmesriike 
nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 
süsteemide tugevdamisel.

1. Keskus toetab liikmesriike 
nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 
suutlikkuse tugevdamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Keskus töötab välja raamistiku 
nakkushaiguste ennetamiseks ja 
eriküsimuste jaoks, sealhulgas 

2. Tihedas koostöös liikmesriikide, 
Euroopa Ravimiameti ja muude 
asjaomaste liidu organite ja asutustega 
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vaktsiinvälditavad haigused, 
antimikroobikumiresistentsus, 
terviseharidus, terviseteadlikkus ja 
käitumise muutmine.

ning rahvusvaheliste organisatsioonidega 
töötab keskus välja raamistiku 
nakkushaiguste ennetamiseks ja 
eriküsimuste jaoks, sealhulgas 
vaktsiinvälditavad haigused, 
antimikroobikumiresistentsus, 
terviseharidus, terviseteadlikkus ja 
käitumise muutmine.

Or. en

Selgitus

Nakkushaiguste ennetamise raamistik ulatub keskuse kehtestatud ülesannete ulatusest palju 
kaugemale, seega võib keskusel puududa vajalik asjatundlikkus siin loetletud ülesannete 
täitmiseks. See ülesanne peaks seega toimuma koostöös, millesse kaasatakse erinevate 
asutuste, ametite ja organisatsioonide eksperdid, kes jagavad oma teadmisi selles valdkonnas.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keskus hindab ja jälgib 
nakkushaiguste ennetus- ja 
tõrjeprogramme, et pakkuda tõendeid, 
mille alusel teha soovitusi nende 
programmide tugevdamiseks ja 
parandamiseks riikide ja liidu ning 
vajaduse korral rahvusvahelisel tasandil.

3. Keskus hindab nakkushaiguste 
ennetus- ja tõrjeprogramme ning aitab 
neid välja töötada, et pakkuda tõendeid, 
mille alusel teha soovitusi nende 
programmide tugevdamiseks ja 
parandamiseks riikide ja liidu ning 
vajaduse korral rahvusvahelisel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5b – lõige 1 – lõik 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hõlbustab liikmesriikide 
valmisoleku ja reageerimise kavandamise 
enesehindamist ja välishindamist ning 
aitab kaasa määruse (EL) .../... [ELT: palun 
sisestada tõsiseid piiriüleseid terviseohte 
käsitleva määruse number 
[ISC/2020/12524]] artiklite 7 ja 8 kohasele 
valmisoleku ja reageerimise kavandamise 
aruandlusele ja auditeerimisele;

c) hõlbustab liikmesriikide 
valmisoleku ja reageerimise kavandamise 
enesehindamist ning aitab kaasa määruse 
(EL) .../... [ELT: palun sisestada tõsiseid 
piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse 
number [ISC/2020/12524]] artiklite 7 ja 8 
kohasele valmisoleku ja reageerimise 
kavandamise aruandlusele ja hindamisele;

Or. en

Selgitus

Kuigi tuleb soodustada aruandlusstandardite parandamist ja liikmesriikidevahelist koostööd, 
on ettepanek lisada auditeerimine vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 168, 
sest tervishoiusüsteemid jäävad liikmesriikide vastutusalasse.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5b – lõige 1 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) töötab kooskõlas komisjoni 
prioriteetidega ja tuvastatud puuduste 
põhjal välja konkreetsed 
valmisolekutegevused, mis hõlmavad 
vaktsiinvälditavaid haigusi, 
antimikroobikumiresistentsust, laborite 
suutlikkust ja bioturvalisust;

f) töötab kooskõlas komisjoni 
prioriteetidega ja tuvastatud puuduste 
põhjal muu hulgas välja konkreetsed 
valmisolekutegevused, mis hõlmavad 
vaktsiinvälditavaid haigusi, 
antimikroobikumiresistentsust, laborite 
suutlikkust ja bioturvalisust;

Or. en

Selgitus

Valmisolekumeetmete loetelu ei tohiks lugeda lõplikuks.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 5b – lõige 1 – lõik 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab tervishoiusüsteemide 
suutlikkust avastada ja ennetada 
nakkushaiguste puhanguid, neile 
reageerida ja neist taastuda, teeb kindlaks 
puudused ja annab tervishoiusüsteemide 
tugevdamise soovitusi, mida rakendatakse 
vajaduse korral liidu toetusel;

i) toetab liikmesriike riiklike 
tervishoiusüsteemide suutlikkuse 
hindamisel, et avastada ja ennetada 
nakkushaiguste puhanguid, neile 
reageerida ja neist taastuda, teeb kindlaks 
puudused ja annab tervishoiusüsteemide 
tugevdamise soovitusi, mida rakendatakse 
vajaduse korral liidu toetusel;

Or. en

Selgitus

Lõppkokkuvõttes kuulub tervishoiuteenuste korraldamine ja osutamine liikmesriikide 
pädevusse. Seega saab keskus anda oma panuse hindamisse, kuid ta ei saa olla lõplik 
otsustaja.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Keskus konsulteerib komisjoniga ja 
muude liidu organite või asutustega 
rahvatervisealaste ja teadusuuringute 
kavandamise ja prioriteetide seadmise üle.

4. Keskus konsulteerib komisjoni, 
terviseohutuse komitee ja muude liidu 
asjakohaste organite või asutustega 
rahvatervisealaste ja teadusuuringute 
kavandamise ja prioriteetide seadmise üle.“

Or. en

Selgitus

Kuna keskus „väldib dubleerimist komisjoni, liikmesriikide ja liidu teadus- ja 
terviseprogrammidega“, on siia vaja lisada liikmesriigid. Kõige lihtsam on seda teha 
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terviseohutuse komitee kaudu.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) komisjoni taotlusel ning c) komisjoni või Euroopa 
Ravimiameti taotlusel; ning

Or. en

Selgitus

Arvestades, et keskus peab tegema vaktsiinide tõhususe hindamisel tihedat koostööd Euroopa 
Ravimiametiga, tuleb sellele siinkohal viidata.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teadusliku 
arvamuse taotlustes tuleb täpselt selgitada 
käsitletavat teaduslikku küsimust ja liidu 
huvi ning taotlusele tuleb lisada piisav 
taustteave selle küsimuse kohta.

2. Lõikes 1 osutatud teadusliku 
arvamuse taotlustes tuleb täpselt selgitada 
käsitletavat teaduslikku küsimust ja liidu 
huvi ja pädevust meetmeid võtta, ning 
taotlusele tuleb lisada piisav taustteave 
selle küsimuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
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Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui keskus on juba esitanud 
teadusliku arvamuse taotluses sisalduva 
spetsiifilise küsimuse kohta ning järeldab, 
et taasläbivaatamise põhjendamiseks ei ole 
teaduslikku alust, antakse seda järeldust 
toetav teave taotluse esitanud 
institutsioonile või liikmesriikidele.

5. Kui keskus on juba esitanud 
teadusliku arvamuse taotluses sisalduva 
spetsiifilise küsimuse kohta ning järeldab, 
et taasläbivaatamise põhjendamiseks ei ole 
teaduslikku alust, antakse seda järeldust 
toetav teave taotluse esitanud 
institutsioonile, ametile või 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Ravimiameti arvesse võtmiseks artikli 7 lõikes 1.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskus toetab ja abistab komisjoni, 
käitades varajase hoiatamise ja 
reageerimise süsteemi ja tagades koos 
liikmesriikidega koordineeritud viisil 
reageerimise suutlikkuse.

1. Keskus toetab ja abistab komisjoni, 
käitades varajase hoiatamise ja 
reageerimise süsteemi, mis on sätestatud 
määruse (EL).../... [tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte käsitleva määruse] artiklis 18 
ja tagades koos liikmesriikidega 
koordineeritud viisil reageerimise 
suutlikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
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Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 8a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskus pakub kooskõlas määruse 
(EL) .../... [ELT: palun sisestada tõsiseid 
piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse 
number [ISC/2020/12524]] artikliga 20 
õigeaegset kiiret riskihindamist, kui 
tegemist on kõnealuse määruse artikli 2 
lõike 1 punkti a alapunktides i ja ii 
osutatud ohuga, sealhulgas ohuga 
inimpäritoluga ainetele, nagu veri, elundid, 
koed ja rakud, mida võivad mõjutada 
nakkushaigused, või kõnealuse määruse 
artikli 2 lõike 1 punktis d osutatud ohuga.

1. Keskus pakub kooskõlas määruse 
(EL) .../... [ELT: palun sisestada tõsiseid 
piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse 
number [ISC/2020/12524]] artikliga 20 
kiiret ja kvaliteetset riskihindamist, kui 
tegemist on kõnealuse määruse artikli 2 
lõike 1 punktis a osutatud ohuga, 
sealhulgas ohuga inimpäritoluga ainetele, 
nagu veri, elundid, koed ja rakud, mida 
võivad mõjutada nakkushaigused, või 
kõnealuse määruse artikli 2 lõike 1 punktis 
d osutatud ohuga.

Or. en

Selgitus

2020. aasta jaanuari COVID-19 riskihindamine näitab, et riskihinnangutes ei tohi 
tähtsustada kiirust kvaliteedi arvelt. Lisaks võiks keskuse eksperditeadmisi kasutada muudel 
nakkushaigustega mitteseotud juhtudel, nagu näiteks bioturvalisus, mistõttu tuleks siia lisada 
kogu punkt a.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 8a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Lõikes 1 osutatud riskihindamised 
viiakse läbi õigeaegselt ja võimalikult 
lühikese aja jooksul, et koguda vajalikku 
teavet.

Or. en

Selgitus

2020. aasta jaanuari COVID-19 riskihindamine näitab, et riskihinnangutes ei tohi 
tähtsustada kiirust kvaliteedi arvelt.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 8a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riskihindamine hõlmab üldisi ja 
sihipäraseid reageerimissoovitusi, mis on 
terviseohutuse komitees koordineerimise 
aluseks.

2. Riskihindamised, millele 
viidatakse lõikes 1 hõlmavad võimalusel 
üldisi ja sihipäraseid reageerimissoovitusi, 
mis on terviseohutuse komitees 
koordineerimise aluseks.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 8b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Keskus toetab liidu koordineeritud 
reageerimist liikmesriigi, nõukogu, 
komisjoni, liidu organite või asutuste 
taotlusel.

2. Keskus toetab liidu koordineeritud 
reageerimist kooskõlas määruse (EL).../... 
[tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva 
määruse] artikliga 21.

Or. en

Selgitus

Tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse artiklis 21 on sätestatud koordineeritud 
reageerimise toetamise kord.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt c



PR\1224828ET.docx 31/41 PE681.065v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötab tihedas koostöös liidu, 
kolmandate riikide, Maailma 
Terviseorganisatsiooni ja teiste 
rahvusvaheliste organisatsioonide pädevate 
asutustega, kes on tegevad andmete 
kogumise valdkonnas; ning

c) töötab tihedas koostöös liidu, 
kolmandate riikide, Maailma 
Terviseorganisatsiooni ja teiste 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
asjakohaste partnerite pädevate 
asutustega, kes on tegevad andmete 
kogumise valdkonnas, tagades samal ajal 
tugevad kaitsemeetmed läbipaistvuse ja 
vastutuse vallas; ning

Or. en

Selgitus

Euroopa Ombudsmani strateegilises uurimises OI/3/2020/TE väljendati muret selle üle, kas 
keskuse koostöö Hiina kolleegidega COVID-19 pandeemia ajal on avatud ja vastutustundlik.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tõsise piiriülese terviseohu 
tõsidusest või uudsusest või liikmesriikide 
vahel levimise kiirusest tingitud 
kiireloomulistes olukordades teeb keskus 
Euroopa Ravimiameti taotlusel 
kättesaadavaks artikli 5 lõike 4 punktis g 
osutatud epidemioloogilised prognoosid 
objektiivsel, usaldusväärsel ja kergesti 
kättesaadaval viisil ning parima 
olemasoleva teabe põhjal.

4. Tõsise piiriülese terviseohu 
tõsidusest või uudsusest või liikmesriikide 
vahel levimise kiirusest tingitud 
kiireloomulistes olukordades teeb keskus 
liikmesriigi, komisjoni või Euroopa 
Ravimiameti taotlusel kättesaadavaks 
artikli 5 lõike 4 punktis g osutatud 
epidemioloogilised prognoosid 
objektiivsel, usaldusväärsel ja kergesti 
kättesaadaval viisil ning parima 
olemasoleva teabe põhjal.

Or. en
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskus annab teavet omal algatusel oma 
missiooni ulatuses, olles eelnevalt 
teavitanud liikmesriike ja komisjoni.

Ilma et see piiraks artikli 3 lõike 2 punkti j 
kohaldamist, annab keskus annab teavet 
omal algatusel oma missiooni ulatuses, 
olles eelnevalt teavitanud liikmesriike ja 
komisjoni.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõike 2 punkt j ei anna keskusele õigust omal algatusel teavet anda, kuna see tegevus 
tuleks sidususe tagamiseks kooskõlastada komisjoni ja terviseohutuse komiteega. See tuleks 
selles artiklis selgeks teha.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõige 2 jäetakse välja; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei nõustu komisjoni otsusega jätta välja määruse (EÜ) nr 851/2004 artikli 12 lõige 
2. Käesolev muudatusettepanek toob tagasi algse teksti: „Keskus teeb tihedat koostööd 
liikmesriikide ja komisjoniga, et soodustada vajalikku järjekindlust terviseohtude 
riskikommunikatsiooni protsessis.“
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõige 3 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„3. Keskus teeb vajaduse korral 
koostööd liikmesriikide pädevate asutuste 
ja muude huvitatud isikutega üldsuse 
teavitamise kampaaniate alal.“

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku muudetud tekst dubleerib määrust (EÜ) nr 851/2004 ning seetõttu ei 
ole selle muudatuse sisseviimine vajalik.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõike 2 kolmas lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„Liikmete ametiaeg on kolm aastat ning 
seda võib pikendada.“;

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse mitmesuguseid väljakutseid keskuse tegevuse osas seoses praeguse COVID-19 
pandeemiaga, on vaja suuremat institutsioonilist stabiilsust. Haldusnõukogu liikmete 
ametiaeg peaks seega jääma neljaks aastaks.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 14 – lõige 5 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) määrab kindlaks keskuse keeli 
reguleerivad eeskirjad, sealhulgas 
võimaluse eristada keskuse sisemist 
töökeelt välise suhtlemise keelest, võttes 
mõlemal juhul arvesse vajadust tagada 
kõigile huvitatud isikutele juurdepääs 
keskuse tööle ja keskuse töös osalemine.

i) määrab kindlaks keskuse keeli 
reguleerivad eeskirjad, sealhulgas 
võimaluse eristada keskuse tavapärast 
sisemist töökeelt välise suhtlemise keelest, 
võttes mõlemal juhul arvesse vajadust 
tagada kõigile huvitatud isikutele 
juurdepääs keskuse tööle võimalikult 
paljudes liidu keeltes.

Or. en

Selgitus

Kuigi sisemised töömeetodid tuleks kavandada nii, et tagada nende lihtne toimimine (näiteks 
lisades keeled, mis võimaldavad kõigil haldusnõukogu ja nõuandekogu liikmetel aktiivselt 
osaleda), tuleks välissuhtlus vastavalt Euroopa Ombudsmani strateegilise uurimise 
OI/3/2020/TE soovitustele tõlkida võimalikult paljudesse liidu ametlikesse keeltesse.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) artikkel 17 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„1. Ilma et see piiraks artikli 3 lõike 2 
kohaldamist, nimetab haldusnõukogu 
direktori pärast Euroopa Liidu Teatajas ja 
mujal avaldatud osalemiskutsete põhjal 
korraldatud avalikku konkurssi komisjoni 
ettepanekul koostatud kandidaatide 
nimekirja alusel viieks aastaks ning seda 
perioodi võib üks kord pikendada veel 
kuni viieks aastaks. “
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Or. en

Selgitus

Selles kontekstis ei ole mõtet lisada sõnad „Ilma et see piiraks artikli 3 lõike 2 kohaldamist“. 
Seega tuleks taastada määruse (EÜ) nr 851/2004 esialgne sõnastus.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõuandva kogu liige ei või olla 
juhatuse liige. Liikmete ametiaeg on kolm 
aastat ning seda võib pikendada.

2. Nõuandva kogu liige ei või olla 
juhatuse liige. Liikmete ametiaeg on neli 
aastat ning seda võib pikendada.

Or. en

Selgitus

Haldusnõukogu ja nõuandva kogu liikmete ametiaeg tuleks ühtlustada.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 19 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

19a. Artikli 19 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Haldusnõukogu liikmed, direktor, 
nõuandva kogu liikmed, samuti 
teaduskomisjonides osalevad 
väliseksperdid teevad kohustumise 
deklaratsiooni ja huvide deklaratsiooni, mis 
näitab kas igasuguste huvide puudumist, 
mida võiks pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks, või mistahes otseseid või 
kaudseid huvisid, mida võiks pidada nende 

„2. Haldusnõukogu liikmed, direktor, 
nõuandva kogu liikmed, samuti 
teaduskomisjonides osalevad 
väliseksperdid teevad kohustumise 
deklaratsiooni ja huvide deklaratsiooni, mis 
näitab kas igasuguste huvide puudumist, 
mida võiks pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks, või mistahes otseseid või 
kaudseid huvisid, mida võiks pidada nende 
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sõltumatust kahjustavaks. Kõnealused 
deklaratsioonid tehakse igal aastal 
kirjalikult.

sõltumatust kahjustavaks. Kõnealused 
deklaratsioonid tehakse igal aastal 
kirjalikult ja need on üldsusele 
kättesaadavad.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0851&qid=1613474789335)

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 20 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

20a. Artikli 20 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

4. Isikuandmeid ei töödelda ega tehta 
teatavaks, välja arvatud juhtudel, kui see 
on rangelt vajalik keskuse missiooni 
täitmiseks. Nendel juhtudel kehtib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) 18. detsembrist 2000. aastast nr 
45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta1.

„4. Isikuandmeid ei töödelda ega tehta 
teatavaks, välja arvatud juhtudel, kui see 
on rangelt vajalik keskuse missiooni 
täitmiseks. Nendel juhtudel kehtib määrus 
(EL) 2018/1725.“

________
1 ELT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Or. en

Selgitus

Määrusega (EL) 2018/1725 tunnistati määrus (EL) nr 45/2001 kehtetuks.
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 24

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

23a. Artikkel 24 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 24 Artikkel 24

Finantsmääruse kohaldamine Finantsmääruse kohaldamine

Finantsmääruse artiklit 185 kohaldatakse 
keskuse eelarve, selle auditeerimise ja 
raamatupidamiseeskirjade täitmiseks.

Määruse 2018/1046 (EL, Euratom) artiklit 
70 kohaldatakse keskuse eelarve, selle 
auditeerimise ja raamatupidamiseeskirjade 
täitmiseks.“

Or. en

Selgitus

Finantsmäärus (nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1606/2002), mida on kirjeldatud määruse 
(EÜ) nr 851/2004 põhjenduses 12, tunnistati kehtetuks määrusega (EL, Euratom) nr 
966/2012, mis omakorda tunnistati kehtetuks määrusega (EL, Euratom) 2018/1046.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [palun lisada kuupäev: kolm 
aastat pärast jõustumist] 2023 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja haldusnõukogule aruande 
keskuse tegevuse kohta, sealhulgas 
hinnangu järgmise kohta:

Hiljemalt [palun lisada kuupäev: kolm 
aastat pärast selle muutmismääruse 
jõustumist] esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja 
haldusnõukogule aruande keskuse tegevuse 
kohta, sealhulgas hinnangu järgmise kohta:

Or. en
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Selgitus

Viide 2023. aastale näib olevat redaktsiooniline viga, kuna aruanne avaldatakse kolm aastat 
pärast käesoleva muutmismääruse jõustumist.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) artikli 5 lõikes 8 osutatud 
võrgustiku mõju inimpäritoluga ainete 
ohutusele ja nende tarnete piisavusele 
nakkushaiguste puhangute ajal.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 5 lõike 8 esimeses ja teises lõigus tehtud 
muudatustega.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt [palun lisada kuupäev: 
kolm aastat pärast jõustumist] 2028 ja 
seejärel iga viie aasta tagant hindab 
komisjon keskuse tulemuslikkust seoses 
tema eesmärkide, volituste, ülesannete, 
menetluse ja asukohaga. Hindamise käigus 
käsitletakse eelkõige võimalikku vajadust 
muuta keskuse volitusi ja võimaliku 
muutmise finantsmõju.

2. Hiljemalt [palun lisada kuupäev: 
viis aastat pärast selle muutmismääruse 
jõustumist] ja seejärel iga viie aasta tagant 
hindab komisjon keskuse tulemuslikkust 
seoses tema eesmärkide, volituste, 
ülesannete, menetluse ja asukohaga. 
Hindamise käigus käsitletakse eelkõige 
võimalikku vajadust muuta keskuse 
volitusi ja võimaliku muutmise 
finantsmõju.



PR\1224828ET.docx 39/41 PE681.065v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Viide 2028. aastale näib olevat redaktsiooniline viga, kuna keskuse eesmärkide, volituste, 
ülesannete, menetluse ja asukohaga seotud tegevuse läbivaatamine toimub tõenäoliselt hiljem 
kui kolm aastat pärast muutmismääruse jõustumist. Lisaks tuleks komisjonile anda lisaaega, 
võttes arvesse läbivaatamisprotsessi olemust, mis võib viia õigusaktide muutmiseni.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Määrus (EÜ) nr 851/2004
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon leiab, et keskuse 
tegevuse jätkamine ei ole keskusele seatud 
eesmärkide, volituste ja ülesannete 
seisukohast enam põhjendatud, võib ta teha 
ettepaneku käesoleva määruse asjakohaseid 
sätteid vastavalt muuta või need kehtetuks 
tunnistada.

3. Lõikes 2 osutatud hinnangu põhjal 
esitab komisjon vajaduse korral käesoleva 
määruse muutmiseks seadusandliku 
ettepaneku. Kui komisjon leiab, et keskuse 
tegevuse jätkamine ei ole keskusele seatud 
eesmärkide, volituste ja ülesannete 
seisukohast enam põhjendatud, võib ta teha 
ettepaneku käesoleva määruse asjakohaseid 
sätteid vastavalt muuta või need kehtetuks 
tunnistada.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole selgelt väljendatud komisjoni õigust teha ettepanekuid keskuse 
volituste muutmiseks.
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SELETUSKIRI

Osana liidu jõupingutustest parandada tervishoiukriisideks valmisolekut ja neile reageerimise 
mehhanisme vaadatakse esimest korda läbi 2004. aastal vastu võetud Haiguste Ennetamise ja 
Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) asutamismäärus. COVID-19 pandeemia, mille põhjustas raske 
ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus-2 (SARS-CoV-2) on liidu valmisolekus ja 
reageerimises esile toonud märkimisväärseid lünki. Euroopa Liit ei ole kunagi kokku puutunud 
tõsisema ohuga rahvatervisele, ning praegune pandeemia ei ole veel kaugeltki läbi ja tulevikus 
on oodata sagedasemaid haiguspuhanguid. 

Liit peab suutma tulevasi epideemiaid paremini ette näha, nendeks valmistuda ja nendega toime 
tulla. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) asutamismääruse (edaspidi 
„ECDC muutmismäärus“) muutmisel tuleb arvesse võtta kolme olulist elementi. 

Esiteks on komisjoni ettepanek osa konsolideeritud ja omavahel seotud seadusandlike ja 
mitteseadusandlike meetmete paketist, mille eesmärk on luua Euroopa tervishoiuliit, millega 
tugevdatakse ka Euroopa Ravimiameti volitusi ja sätestatakse tulevase tervisealaste 
hädaolukordadega tegeleva asutuse (HERA) kesksed elemendid, et võidelda tõhusamalt 
piiriüleste terviseohtudega. Võttes aga arvesse, et seadusandlik ettepanek HERA kohta on ette 
nähtud 2021. aasta neljandaks kvartaliks, ei saa selle mõju ECDC-le veel mõnda aega kindlaks 
määrata. Kuigi käesolevat aruannet tuleks mõista Euroopa tervishoiuliidu paketi kontekstis, 
tuleb seda eelkõige lugeda koostoimes ettepanekuga võtta vastu määrus, milles käsitletakse 
tõsiseid piiriüleseid terviseohte ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL, 
milles sätestatakse mitu ECDC muutmismääruse suhtes kohaldatavat meetodit ja kriteeriumi. 

Teiseks on ECDC rahalised vahendid piiratud. ECDC aastaeelarve on ligikaudu 60 miljonit 
eurot ning 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus on sellele ette nähtud umbes 
300 ametikohta. Seda on oluliselt vähem, kui on vaja selleks, et liit oleks rahvatervise 
valdkonnas paremini ette valmistatud ja vastupidavam. Oluline on tunnistada, et praegu 
töötavad peaaegu kõik ECDC töötajad SARS-CoV-2 pandeemia küsimustega, samas kui teised 
nakkushaigusi käsitlevad kriitilise tähtsusega töövaldkonnad on kõrvale jäetud. Vahendite 
piiratus on põhjustanud kriitilist võrdlemist Ameerika Ühendriikide Haiguste Ennetamise ja 
Tõrje Keskusega (US CDC), mis on kasvanud ja arenenud seitsme aastakümne jooksul ning 
mille aastaeelarve on praegu üle 10 miljardi USA dollari ja millel on üle 10 000 ametikoha.

Kolmandaks, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõikes 7 on selgelt öeldud, et „liidu 
meetmed võtavad arvesse liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika määratlemisel ning 
tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks muutmisel“. Komisjoni 
ettepaneku õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 168 lõige 5, milles on sätestatud liidu 
meetmed, et „võidelda peamiste piiriüleste tervisehäirete vastu, ning meetmed tõsiste piiriüleste 
terviseohtude seireks, nende eest varajaseks hoiatamiseks ja nende vastu võitlemiseks (...), ilma 
et see kohustaks liikmesriike oma õigus- ja haldusnorme ühtlustama“.
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Sellest tulenevalt on raportöör kindel, et ECDC muutmise määruses tuleks esmatähtsaks pidada 
toimivaid ja pragmaatilisi lahendusi, mille eesmärk on parandada koostööd ning teabe, 
eksperditeadmiste ja parimate tavade vahetamist liikmesriikide ametiasutuste, komisjoni, 
terviseohutuse komitee ja ECDC enda ning vajaduse korral muude organisatsioonide (näiteks 
Euroopa Ravimiameti) vahel. Selline parem koostöö peaks võimaldama paremat valmisolekut 
ja reageerimise koordineerimist. 

Selleks et tõhustatud koostöö oleks tulemuslik, on vaja liikmesriikide ning liidu institutsioonide 
ja organite vahelist vastastikust läbipaistvust ja vastutust, sest ainult üheskoos võivad nad 
saavutada USA CDC tulemustega võrreldavaid tulemusi. ECDC muutmise määruse ükski säte 
ei tohiks siiski tekitada muret, et liit sekkub liikmesriikide ainupädevusse. Seetõttu on raportöör 
pehmendanud liikmesriikide tervishoiusüsteemide suutlikkuse hindamise ja auditeerimise 
sõnastust, et leevendada võimalikku kriitikat riikide valitsuste poolt. 

Komisjoni ettepanekus nähakse ECDCle ette ka mõned uued ülesanded, nagu inimpäritoluga 
aineid, näiteks verd, elundeid, kudesid ja rakke ähvardavate ohtude avastamine, seire ja nendest 
teatamine. Kuigi raportöör mõistab selle uue rolli tähtsust, on ta seisukohal, et liikmesriikide 
osalemine selles võrgustikus peaks esimeses etapis olema vabatahtlik. Kui see ECDC 
epidemioloogilise seire uus element osutub edukaks, võiks selle pärast läbivaatamist 
kohustuslikuks muuta. Praegu peaks ECDC keskenduma peamiselt oma põhiülesannetele, 
nimelt nakkushaigustest tulenevate olemasolevate ja esilekerkivate ohtude tuvastamisele, 
hindamisele ja nendest teavitamisele. 

Käesolev raport sisaldab ka mitu tehnilist kohandust, kuna nii aluslepingutes kui ka muudes 
liidu õigusaktides on tehtud palju muudatusi, näiteks finantseeskirjad, mida tuleb selguse ja 
järjepidevuse tagamiseks kajastada ka ECDC muutmismääruses. 


