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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/…/EL,

…,

millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase 

vaktsineerimise osas

EROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2

                                               

1 ELT C 132, 3.5.2011, lk 92.
2 Euroopa Parlamendi 7. aprilli 2011. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiivis 2000/75/EÜ (millega kehtestatakse erisätted 

lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks)1 on sätestatud eeskirjad ja 

meetmed lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks, sh ohustatud tsoonide 

ja järelevalvetsoonide kehtestamise ning lammaste katarraalse palaviku vastaste vaktsiinide 

kasutamise eeskirjad.

(2) Varem registreeriti liidus ainult üksikuid lammaste katarraalse palaviku teatavate 

serotüüpidega seotud haigusjuhtumeid. Need haigusjuhtumid esinesid peamiselt liidu 

lõunaosas. Siiski on pärast direktiivi 2000/75/EÜ vastuvõtmist ja eriti pärast lammaste 

katarraalse palaviku viiruse serotüüpide 1 ja 8 ilmnemist liidus 2006. ja 2007. aastal 

hakanud lammaste katarraalse palaviku viirus liidus laiemalt levima ja on oht, et see võib 

muutuda mõnes piirkonnas endeemseks ehk paigustaudiliseks. Seetõttu on kõnealuse 

viiruse levikut olnud järjest raskem kontrollida.

(3) Direktiivis 2000/75/EÜ sätestatud lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise 

eeskirjad põhinevad nõrgestatud elusvaktsiinide kasutamisel saadud kogemustel, kuna 

need olid ainsad vaktsiinid, mis olid kättesaadavad kõnealuse direktiivi vastuvõtmise ajal. 

Nõrgestatud elusvaktsiini kasutamise tagajärjel võib vaktsiini viirus ettenägematult levida 

ka vaktsineerimata loomadele. 

                                               

1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74.
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(4) Viimastel aastatel on tänu uuele tehnoloogiale muutunud kättesaadavaks lammaste 

katarraalse palaviku vastased inaktiveeritud vaktsiinid, mille kasutamisel ei ole ohtu, et 

vaktsiini viirus võiks ettenägematult levida ka vaktsineerimata loomadele. Inaktiveeritud 

vaktsiinide laialdase kasutuse tulemusena 2008. ja 2009. aasta vaktsineerimiskampaanias 

on olukord lammaste katarraalse palaviku tõrjes oluliselt paranenud. Praeguseks on laialt 

levinud seisukoht, et liidus tuleks lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja ennetuseks 

kasutada eelkõige inaktiveeritud vaktsiine. 

(5) Selleks et tõhustada lammaste katarraalse palaviku tõrjet ja vähendada selle haiguse 

negatiivset mõju põllumajandussektorile, on asjakohane muuta direktiivis 2000/75/EÜ 

sätestatud kehtivaid vaktsineerimiseeskirju, et võtta arvesse viimasel ajal 

vaktsiinitootmises toimunud tehnoloogia arengut. 

(6) Selleks et 2012. aasta vaktsineerimishooajal oleks kasu uutest eeskirjadest, peaks käesolev 

direktiiv jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

(7) Käesolevas direktiivis sätestatud muudatustega tuleks vaktsineerimiseeskirjad muuta 

paindlikumaks, võttes arvesse ka asjaolu, et nüüd on saadaval inaktiveeritud vaktsiinid, 

mida saab ohutult kasutada ka väljaspool piirkondi, kus kehtivad loomade 

liikumispiirangud.
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(8) Lisaks ei tohiks ka nõrgestatud elusvaktsiinide kasutamist täielikult välistada, tingimusel et 

rakendatakse vajalikke ettevaatusabinõusid, kuna teatavates olukordades, nt lammaste 

katarraalse palaviku viiruse uue serotüübi ilmnemisel, mille vastu ei ole veel inaktiveeritud 

vaktsiini, võib nõrgestatud elusvaktsiini kasutamine olla vajalik.

(9) Direktiivi 2000/75/EÜ tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
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Artikkel 1

Direktiivi 2000/75/EÜ muudetakse järgmiselt.

1) Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

„j) nõrgestatud elusvaktsiin: vaktsiin, mida toodetakse lammaste katarraalse palaviku 

viiruse loodusliku isolaadi adapteerimise teel passaažidega koekultuuris või kana 

embrüotes.”;

2) Artikkel 5 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 5

1. Liikmesriigi pädev asutus võib otsustada lubada lammaste katarraalse palaviku 

vastaste vaktsiinide kasutamist järgmistel tingimustel:

a) vaktsiini kasutamise otsus tugineb pädeva asutuse teostatud konkreetse riski 

hindamise tulemustel; 

b) enne vaktsineerimise läbiviimist teavitatakse komisjoni. 

2. Kui kasutatakse nõrgestatud elusvaktsiini, tagab liikmesriik, et pädev asutus piiritleb: 

a) ohustatud tsooni, mis koosneb vähemalt vaktsineerimispiirkonnast; 
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b) järelevalvetsooni, mis koosneb liidu territooriumi osast, mis ulatub vähemalt 

50 km väljapoole ohustatud tsooni piire.”;

3) Artikli 6 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d) rakendada meetmed, mis on vastu võetud kooskõlas artikli 20 lõikes 2 osutatud 

menetlusega, eelkõige seoses vaktsineerimisprogrammi algatamise või muude, 

alternatiivsete meetmete kohaldamisega;”;

4) Artikli 8 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) Järelevalvetsoon koosneb liidu territooriumi osast, mis ulatub vähemalt 50 km 

väljapoole ohustatud tsooni piire ja kus ei ole loomi viimase 12 kuu jooksul 

lammaste katarraalse palaviku vastu nõrgestatud elusvaktsiiniga vaktsineeritud.”;

5) Artikli 10 punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2) keelatakse loomade vaktsineerimine lammaste katarraalse palaviku vastu nõrgestatud 

elusvaktsiiniga.”. 
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Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus-

ja haldusnormid hiljemalt …*. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata 

komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme hiljemalt alates …**.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku 

avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 

ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

                                               

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev kuus kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev kuus kuud ja üks päev pärast käesoleva
direktiivi jõustumist.
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Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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I. SISSEJUHATUS

Komisjon esitas 15. novembril 92 nõukogule nõukogu direktiivi ettepaneku, mis põhineb 

nõukogu direktiivi 2000/119/EMÜ1 artiklil 15. Nõukogu õigustalituse nõuande kohaselt 

asendati komisjoni ettepaneku teisesest õigusest tulenev õiguslik alus Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 43 lõikega 2, millega kaasneb seadusandlik tavamenetlus2.

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse 7. aprillil 20113.

Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse vastu 15. märtsil 20114.

Vastavalt aluslepingu artiklile 294 võttis nõukogu oma esimese lugemise seisukoha vastu 

15. detsembril 2011.

II. EESMÄRGID

Direktiivi eelnõu eesmärk on ajakohastada direktiivis 2000/75/EÜ sätestatud kehtivaid 

lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise eeskirju, muutes need paindlikumaks.

Lammaste katarraalne palavik on mäletsejaliste, sh veiste, lammaste ja kitsede haigus, mida 

levitavad vektorputukad, kes kannavad viirust ühelt loomalt teisele edasi. ELis tuleks 

lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja kliiniliste haigusjuhtumite ennetuseks kasutada 

eelkõige vaktsineerimist. Kuid vaktsiinide kasutamist piiravad direktiivis 2000/75/EÜ 

sätestatud kehtivad vaktsineerimiseeskirjad, milles nähakse vaktsiinide kasutamine ette vaid 

piirkondades, kus haigus esines ja kus selle tõttu kehtivad loomade liikumispiirangud.

Nimetatud eeskirjad põhinevad nõrgestatud elusvaktsiinide kasutamisel saadud kogemustel, 

kuna need olid ainsad vaktsiinid, mis olid kättesaadavad direktiivi vastuvõtmise ajal kümme 

aastat tagasi. Piirkonnas, kus on kasutatud nõrgestatud elusvaktsiini, võivad need vaktsiinid 

tuua kaasa vaktsiini viiruse soovimatu leviku ka vaktsineerimata loomadele. Direktiivi 

eelnõus kehtestatud uued paindlikud eeskirjad põhinevad asjaolul, et nüüd on saadaval 

inaktiveeritud vaktsiinid, mida saab ohutult kasutada ka väljaspool piirkondi, kus kehtivad 

loomade liikumispiirangud.

                                               
1 Nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised 

ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade 
vesikulaarhaigusega (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69).

2 Dok 5498/11.
3 P7_TA-PROV(2011)0147.
4 NAT/512 - CESE 538/11.
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III. NÕUKOGU SEISUKOHA ANALÜÜS

Nõukogu seisukoht kinnitab komisjoni pakutud eesmärke ja sisaldab peaaegu kõik Euroopa 

Parlamendi esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanekud.

Eelkõige jagab nõukogu Euroopa Parlamendi seisukohta, et ELi toimimise lepingu artikli 43 

lõige 2 on kõnealuse direktiivi õige õiguslik alus. Seda seisukohta kinnitas COREPER I, kes 

pärast nõukogu õigustalituselt saadud arvamust teisesest õigusest tuleneva õigusliku aluse 

kasutamise vastu kõnealuse ettepaneku puhul otsustas oma 26. jaanuari 2011. aasta 

koosolekul teha Euroopa Parlamendile ettepaneku õigusliku aluse nimetatud muutmiseks 

kaasseadusandjate poolt, kuna komisjoni talitused ei suutnud ettepanekut kõnealuse muudetud 

õigusliku alusega kiiresti taasesitada1.

Nõukogu seisukohas muudetakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta ainult 

kahes kohas:

1. Kuna kõik teised kavandatud nõuded komisjoni teavitamise kohta siseriiklikest 

õigusnormidest on nõukogu seisukohas säilitatud, jäeti vastavustabelite kasutamise 

kohustus välja. Nõukogu on seisukohal, et see on kooskõlas institutsioonidevaheliste 

horisontaalsete läbirääkimiste järeldusega vastavustabelite küsimuses ning võtab 

teadmiseks komisjoni esindaja kinnituse, et komisjoni arvates ei ole selline konkreetne 

nõue kõnealuses direktiivis õigustatud.

2. Teine muudatus puudutab direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaega.

                                               
1 Dokumendid 5498/11 ja 5499/11.
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2010/0326 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
(esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel) 

 
nõukogu seisukoha kohta, 

seoses komisjoni teatisega Euroopa Parlamendile (esitatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 294 lõike 6 alusel), mis käsitleb nõukogu esimesel lugemisel võetud 
seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmise kohta, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase 

vaktsineerimise osas  

1. TAUST 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev
(dokument KOM(2010) 666/EÜ (lõplik) – / COD): 2010/0326 

15. november 2010 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: 15. märts 2011  

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: 7. aprill 2011  

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 15. detsember 2011 

Komisjon esitas 15. novembril 2010 seadusandjale ettepaneku võtta vastu nõukogu direktiiv, 
millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ1 lammaste katarraalse palaviku vastase 
vaktsineerimise osas (KOM(2010)666); lammaste katarraalne palavik on mäletsejalisi (veised, 
lambad, kitsed) ohustav haigus, mis on viimasel aastakümnel põhjustanud ELis suurt 
majanduslikku kahju. Komisjoni ettepaneku õiguslik alus on nõukogu 17. detsembri 
1992. aasta direktiiv 92/119/EMÜ (millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed 
teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega),2 
eriti selle direktiivi artikli 15 teine taane. 

Nõukogus toimunud arutelude käigus ei olnud ükski liikmesriik ettepaneku teksti vastu, kui 
seda 13. jaanuaril 2011. aastal juhtivate veterinaarametnike ning 
põllumajandusnõunike/-atašeede kohtumiste tehnilistel arupidamistel tutvustati. COREPER 
tunnistas üksmeelselt küsimuse kiireloomulisust ning võttis 26. jaanuaril 2011 liikmesriikide 
seisukoha ilma aruteludeta vastu. COREPERi eesistuja edastas komisjoni ettepaneku 26. 
jaanuaril 2011 kirja teel Euroopa Parlamendile; ettepanekule oli lisatud kaasseadusandjate 
muudatusettepanek, mille kohaselt tuleks pärast seadusandlikku tavamenetlust võtta õigusliku 
alusena kasutusele ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2. COREPER palus parlamendil 
teemaga viivitamata tegeleda, et komisjoni ettepaneku tähtaegadest kinni pidada. 

                                                 
1 Nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste 

katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74). 
2 EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69. 
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Euroopa Parlament võttis vastu oma seisukoha esimesel lugemisel 7. aprillil 2011. Komisjon 
oma ettepanekut esimese lugemise põhjal ei muutnud. Nõukogu on juba teatanud oma toetusest 
komisjoni ettepanekus esitatud meetmetele ja on valmis toetama ka Euroopa Parlamendi poolt 
heaks kiidetud väiksemaid muudatusi. 

Vastavustabelite horisontaalse küsimuse osas tuleb jõuda institutsioonidevahelisele 
kokkuleppele, mida on 29. septembril 2011 juba toetanud konkurentsivõime nõukogu ja 
20. oktoobril 2011 Euroopa Parlamendi presidentide konverents.  

Nõukogu võttis oma seisukoha vastu esimesel lugemisel 15. detsembril, et jõuda varajasele 
kokkuleppele teisel lugemisel. 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse vastu 15. märtsil 2011 (NAT/512). 
Raportöör on Ludvík Jírovec. 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on suurendada lammaste katarraalse palaviku vastase 
vaktsineerimise paindlikkust, et loomi oleks võimalik vaktsineerida ka väljaspool piirkondi, kus 
kehtivad loomade liikumispiirangud.  

Komisjoni ettepanekuga muudetakse nõukogu direktiivi 2000/75/EÜ. Direktiivi artiklit 5 
muudetakse, et anda pädevatele ametiasutustele võimalus lubada loomi konkreetse riski 
hindamise põhjal lammaste katarraalse palaviku vastu vaktsineerida. Direktiivi 2000/75/EÜ 
artikli 8 lõike 2 punkti b muudatuse kohaselt ei tohi järelevalvetsoonis loomi vaktsineerida 
nõrgestatud elusvaktsiiniga. Direktiivi artikli 10 lõiget 2 muudetakse ettepaneku kohaselt nii, et 
järelevalvetsoonis praegu kehtiv mis tahes vaktsineerimise keeld kehtiks üksnes nõrgestatud 
elusvaktsiinide kasutamise suhtes ning seega oleks lubatud vaktsineerimine turvalisemate 
inaktiveeritud vaktsiinidega. 

Peale selle nähakse komisjoni ettepanekus ette, et kui liikmesriigid eespool kirjeldatud sätted 
vastu võtavad, edastavad nad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli komisjonile. 

3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA 

Nõukogu on seisukohal, et õigusliku alusena tuleks komisjoni pakutu asemel kasutada ELi 
toimimise lepingu artikli 43 lõiget 2, kuna Lissaboni lepingu kohaselt kohaldatakse artikli 43 
alusel esitatud ettepanekute suhtes seadusandlikku tavamenetlust. Komisjon ei ole õigusliku 
aluse muutmise vastu.  

Kuna nõukogu nõustub komisjoni ettepanekus esitatud võimalusega vaktsineerida loomi 
lammaste katarraalse palaviku vastu ka väljaspool neid piirkondi, kus kehtivad loomade 
liikumispiirangud, toetab komisjon nõukogu seisukohta.  

Võttes arvesse vastavustabelite küsimuses peetavate institutsioonidevaheliste arutelude tõttu 
tekkinud viivitust direktiivi eelnõu vastuvõtmisel, kavatseb nõukogu edasi lükata selle direktiivi 
täitmiseks vajalike riiklike õigus- ja haldusnormide vastuvõtmise, avaldamise ja kohaldamise 
tähtajad. Komisjon on tähtaegade edasilükkamisega nõus, kuna see sobib kokku järgmise 
vaktsineerimishooajaga. 
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Nõukogu on vastu nõudele koostada kõnealuse ettepaneku jaoks vastavustabel. Võttes arvesse 
olemasolevasse direktiivi (mis on siseriiklikku õigusesse üle võetud juba kümme aastat tagasi) 
tehtavate muudatuste väikest arvu ning nende muudatuste ülevõtmise lihtsat kontrollitavust, 
võib komisjon olla nõus sellega, et vastavustabeleid käsitlevat sätet kõnealusesse direktiivi ei 
lisata. 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud käsitlevad peaasjalikult artikli 43 lõike 2 kasutamist 
õigusliku alusena ning uute rakendamistähtaegade kehtestamist, et tagada direktiivi jõustamine 
enne vaktsineerimishooaja algust. Need muudatused probleeme ei tekita. 
Institutsioonidevahelised arutelud vastavustabelite küsimuses on siiski takistanud ettepaneku 
edasiliikumist. 

4. KOKKUVÕTE 

Komisjonil on hea meel nõukogu seisukoha üle esimesel lugemisel, mis võimaldab saavutada 
varajase kokkuleppe teisel lugemisel. 
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