PMAN 16. septembri 2013. a istung
Eesti esindajad Euroopa Liidu Nõukogu erinevatel tasanditel võiksid väljendada
järgmisi seisukohti:
1.2.1. Eesti toetab ühtsete taimetervise reeglite ja põhimõtete kehtestamist taimse
materjali kahjustavate taimekahjustajatest tulenevate riskide vähendamiseks.
1.2.2. Eesti toetab kaitstava piirkonna kehtiva süsteemi tõhustamist ning selle
kooskõlla viimist rahvusvahelise taimekaitse konventsiooni taimekahjustajatest vaba
piirkonna süsteemiga. Eesti peab oluliseks, et teatud taimekahjustajate suhtes
kaitstavates piirkondades
taimse materjali turul kättesaadavaks tegemine kuni lõppkasutajani on läbipaistev ja
jälgitav.
1.2.3. Eesti peab oluliseks, et taimede, taimsete saaduste ja muude objektide eksport
kolmandatesse riikidesse peab toimuma vastavalt nii liidu eeskirjadele kui ka
kolmanda riikide eeskirjadele.

2.2.1. Eesti toetab ühtsete reeglite kehtestamist taimse paljundusmaterjali tootmisele
ja turul kättesaadavaks tegemisel. Eesti ei toeta taimse paljundusmaterjali reeglite
laiendamist metsanduses kasutatavale kultiveerimismaterjalile.
2.2.2. Eesti toetab taimesortide registreerimiskorda ja seemnepartiide
turustamiseelset sertifitseerimist. Eesti peab oluliseks võimaldada paljundusmaterjali
sertifitseerimisülesannete edasiandmist ettevõtjatele.
2.2.3. Eesti eelistab mitte vabastada sordi registreerimistasudest ja ametlikult
tunnustatud sordikirjelduse eest võetavate tasude maksmisest isikuid, kellel on vähem
kui kümme töötajat ja kelle aastakäive või aasta bilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit
eurot. Juhul kui eelnimetatud isikute vabastamine sordi registreerimistasudest ja
ametlikult tunnustatud sordikirjelduse eest võetavate tasude maksmisest leiab siiski
liikmesriikide seas üldist toetust, peame vajalikuks määratleda subjekt selgemalt.
2.2.4. Eesti toetab proportsionaalsete eeskirjade kehtestamist väikese ulatusega
tegevuste suhtes, mis vastavad kohalikele tingimustele ja hõlmab väikeses koguses
turul kättesaadavaks tehtavat paljundusmaterjali ehk nišituru paljundusmaterjali.
Eesti eelistab nišituru paljundusmaterjali määratlemist objekti mitte subjekti kaudu.
3.2.1. Eesti toetab selge ja rahvusvaheliste standarditega kooskõlas oleva õigusliku
raamistiku kehtestamist kooskõlas EL Loomatervise Strateegiaga 2007-2013
“Ennetamine on parem kui ravi” ning seeläbi valdkonda reguleeriva õiguse
ühtlustamist ja konsolideerimist.
3.2.2. Eesti toetab määrusega loomadega tegelevate osapoolte täpsema vastutuse
kehtestamist.
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3.2.3. Eesti toetab ühtsete reeglite ametlike kontrolle teostavate pädevate asutuste
kohustuste, sh haldusabi ja koostöö põhimõtete kehtestamist. Samas peame oluliseks,
et senisest enam laiendatud pädevate asutuste kohustused ja kaasnevad
haldustoimingud oleksid proportsionaalsed soovitud eesmärgiga ega tooks kaasa
üleliigset halduskoormust, ning võimaluse korral näha selleks ette vastavad
finantsvahendid.
3.2.4. Eesti toetab lähenemist, et määruse volitusnorme tuleks grupeerida ja seeläbi
vähendada delegeeritud ja rakendusaktide arvu.
4.2.1. Eesti toetab ühtsete reeglite ametlike kontrolle teostavate pädevate asutuste
kohustuste, sh haldusabi ja koostöö põhimõtete kehtestamist. Samas peame oluliseks,
et senisest enam laiendatud pädevate asutuste kohustused ja kaasnevad
haldustoimingud oleksid proportsionaalsed soovitud eesmärgiga ega tooks kaasa
üleliigset halduskoormust, ning võimaluse korral näha selleks ette vastavad
finantsvahendid.
4.2.2. Eesti peab oluliseks, et eelnõus kasutatav terminoloogia oleks üheselt
arusaadav ja mõistetav kõigi toidutarneahelas seotud osapoolte jaoks ning samas
kooskõlas rahvusvahelistes lepingutes ja konventsioonides juba kasutatava
terminoloogiaga.
4.2.3. Eesti toetab komisjonile volituste andmist kehtestada ja kohandada
delegeeritud aktidega eelnõu mitteolemuslike meetmete rakendamiseks tehnilisi
nõudeid, mis võimaldab paindlikult reageerida teaduse ja turu arengule. Samas
peame oluliseks, et delegeeritud aktide koostamisel komisjon tagab liikmesriikide
kaasamise ja nende seisukohtadega arvestamise.
4.2.4. Eesti toetab määruses pädevate asutuste poolt eriülesannete delegeerimisega
seonduva protseduuri täpsustamist füüsiliste isikute osas.
4.2.5. Eesti toetab ametliku proovivõtu käigus ettevõtjale teise eksperdiarvamuse
andmise võimaldamist. Samas peame õigeks lisada eelnõusse kehtivas määruses (EÜ)
882/2004 esitatud erisus kiirestiriknevatest toodetest, mille korral teise
eksperdiarvamuse andmise võimalust ei rakendata. Samuti peame õigeks laiendada
sama põhimõtet ka valdkondades, kus kahe identse koostise või saastumisega proovi
võtmine ei ole võimalik
4.2.6. Eesti ei toeta ettepanekut kohustada ametlikel laboratooriumidel kasutama
ametliku kontrolli käigus võetud proovide analüüsimiseks ainult akrediteeritud
meetodeid. Eesti toetab kehtiva määruse (EÜ) 882/2004 põhimõtet, kus sätestatakse,
et kus võimalik, peavad ametliku kontrolli käigus võetud proovide analüüsimiseks
kasutatavad analüüsimeetodid olema valideeritud.
4.2.7. Eesti toetab ametliku kontrolli rahastamise põhimõtete ühtlustamist kogu
toidutarneahela ulatuses
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4.2.8. Eesti toetab ettepanekut loobuda kogusepõhistest miinimumtasudest ning nende
asendamist ühtlustatud alustel arvestatud kulupõhise tasuga
4.2.9. Laiendatud ühtsete kulupõhiste tasukomponentide aluste kehtestamine ja
mikroettevõtete järelevalvetasudest vabastamine – Eesti võtab esitatud info
teadmiseks, kuid lõplik seisukoht kujuneb pärast tellitava mõjuanalüüsi valmimist.

5.2.1. Eesti toetab toidu- ja söödaohutusega seotud finantssätete ajakohastamist.
Toetame eelnõu kiiret menetlemist, et tagada rahastus alates 2014. a.
5.2.2. Eesti peab oluliseks õiguslikult selge ja kiiresti menetletavat ligipääsu
täiendavatele rahalistele vahenditele kriisiolukordades, kus toidu- ja söödaohutusele
eraldatud eelarve (1,891 miljardit) ei ole piisav.
5.2.3. Eesti leiab, et rahastamise alampiiri (50 000 EUR) seadmine
administratiivkulude vähendamise eesmärgil on diskrimineeriv väikeriikidele ning ei
aita kaasa loomatervise strateegia „Ennetamine on parem kui ravi“ ega taimetervise
põhimõtete elluviimisele.
5.2.4. Eesti peab õigeks lähtuda kontrollprogrammide raportite esitamise tähtaegades
kinni kehtivatest kuupäevadest tagamaks piisav aeg andmete laekumiseks ja eelnevaks
analüüsiks.
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