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Muudatusettepanek 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametlikke sertifikaate annavad välja 
pädevad asutused

1. Ametlikke sertifikaate annavad välja 
pädevad asutused või vastavalt 
artiklitele 25–32 volitatud asutused.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas määruse ettepaneku artikli 85 lõikes 2 sätestatuga.

Muudatusettepanek 855
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tal puudub sertifitseerimise seisukohast 
oluline huvide konflikt ning ta tegutseb 
erapooletult;

(a) tal puudub sertifitseerimise seisukohast 
oluline huvide konflikt ning ta tegutseb 
sõltumatult ja erapooletult;

Or. en

Muudatusettepanek 856
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sertifikaati välja andva ametniku (a) sertifikaati välja andva ametniku 
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töökohustuste täitmise ajutine peatamine; töökohustuste täitmise peatamine;

Or. en

Muudatusettepanek 857
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see tuleb koostada ühes liidu 
institutsioonide ametlikus keeles;

(b) see tuleb koostada ühes liidu 
institutsioonide ametlikus keeles või ühes 
liikmesriigi ametlikus keeles;

Or. en

Muudatusettepanek 858
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nad on erapooletud ning neil puudub 
ametlike kinnituste andmise seisukohast 
oluline huvide konflikt;

(a) nad on sõltumatud, erapooletud ning 
neil puudub ametlike kinnituste andmise 
seisukohast oluline huvide konflikt;

Or. en

Muudatusettepanek 859
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib rakendusaktidega
määrata artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadega hõlmatud valdkondades 
Euroopa Liidu referentlaborid, kui 
ametliku kontrolli tõhusus sõltub muu 
hulgas

1. Komisjon määrab rakendusaktidega 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega 
hõlmatud valdkondades Euroopa Liidu
referentlaborid, kui ametliku kontrolli 
tõhusus sõltub muu hulgas

Or. en

Muudatusettepanek 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määramise tulemused vaadatakse 
korrapäraselt läbi.

(b) määramise tulemused vaadatakse 
korrapäraselt läbi iga viie aasta järel.

Or. es

Selgitus

Leitakse, et määramine tuleb kooskõlas teistes õigusaktides sätestatuga aja jooksul läbi 
vaadata.

Muudatusettepanek 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) asjaomase valdkonna pädeva asutuse 
toetuskirja olemasolu.

Or. es
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Selgitus

Oleks soovitatav, et määramist toetavad asjaomased pädevad asutused.

Muudatusettepanek 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui komisjon peab asjakohaseks, võib 
ta määrata ühe ja sama haiguse jaoks 
rohkem kui ühe referentlabori ja samuti 
edendada roteerumist käesoleva artikli 
lõikele 3 vastavate riiklike laborite vahel.

Or. es

Selgitus

Oleks soovitav ette näha võimalus, et ühe ja sama haiguse jaoks eksisteeriks rohkem kui üks 
referentlabor, et tagada teatud tingimustel suurema hulga vahendite olemasolu.

Muudatusettepanek 863
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegutsevad Euroopa Liidu referentlabori 
ülesandeid täites erapooletult ning neil 
puudub huvide konflikt;

(b) tegutsevad Euroopa Liidu referentlabori 
ülesandeid täites sõltumatult, erapooletult 
ning neil puudub huvide konflikt;

Or. en

Muudatusettepanek 864
Horst Schnellhardt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) võivad saada liidult rahalist toetust 
kooskõlas nõukogu 26. juuni 1990. aasta 
otsusega 90/424/EMÜ kulutuste kohta 
veterinaaria valdkonnas;

Or. de

Selgitus

See hetkel kehtiv eeskiri on lisatud ka ettepanekusse määruse kohta, milles sätestatakse 
toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja paljundusmaterjaliga seotud 
kulude haldamine (artikli 29 lõige 1). Ettepaneku vastavustabelis algne eeskiri aga enam ei 
kajastu, mistõttu tuleb see sinna uuesti lisada.

Muudatusettepanek 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) tagavad, et nende töötajad hoiavad 
teatud küsimusi, tulemusi või 
teabevahetust konfidentsiaalsena.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu referentlaborite tegevus ja toimingud peavad olema konfidentsiaalsed 
kooskõlas määruse 882/2004 artikli 32 lõike 4 punktiga d.

Muudatusettepanek 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) annavad riiklikele referentlaboritele 
tasuta ja kasutuspiiranguteta 
viitematerjali (loomatervishoiu, tüvede ja 
seerumite kohta), et hõlbustada analüüsi-, 
proovi- ja diagnoosimeetodite 
väljatöötamist ja ühtlustamist;

Or. es

Muudatusettepanek 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koordineerivad punktis a osutatud 
meetodite kohaldamist riiklikes 
referentlaborites ning vajaduse korral 
muudes ametlikes laborites, eelkõige 
korraldades korrapäraselt laboritevahelisi 
võrdlevaid uuringuid ja tagades kõnealuste 
võrdlevate uuringute asjakohased 
järelmeetmed kooskõlas rahvusvaheliselt 
tunnustatud protokollidega;

(b) koordineerivad punktis a osutatud 
meetodite kohaldamist riiklikes 
referentlaborites, eelkõige korraldades 
korrapäraselt laboritevahelisi võrdlevaid 
uuringuid ja tagades kõnealuste võrdlevate 
uuringute asjakohased järelmeetmed 
kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud 
protokollidega; teavitavad pädevaid 
asutusi laborite vaheliste kõnealuste 
võrdluskatsete jälgimisest ja tulemustest;

Or. es

Selgitus

Tuleb piirduda riiklike referentlaboritega.

Muudatusettepanek 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) viivad läbi koolituskursusi riiklike 
referentlaborite ning vajaduse korral 
muude ametlike laborite töötajatele, samuti 
kolmandate riikide ekspertidele;

(d) viivad läbi tasuta koolituskursusi 
riiklike referentlaborite töötajatele.
Vajaduse korral viivad läbi koolituskursusi
muude ametlike laborite töötajatele, samuti
kolmandate riikide ekspertidele;

Or. es

Selgitus

Tuleks märkida, et koolituskursused on riiklike referentlaborite jaoks tasuta.

Muudatusettepanek 869
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) aitavad liikmesriikides aktiivselt kaasa 
toiduga levivate ja zoonootiliste haiguste 
puhangute, loomataudide ning 
taimekahjustajate puhangute 
diagnoosimisele, uurides diagnoosi 
kinnituseks, iseloomustamiseks ja 
taksonoomiliseks või episootiliseks 
uurimiseks isolaate või taimekahjustajate 
proove;

(h) aitavad liikmesriikides aktiivselt kaasa 
toiduga levivate ja zoonootiliste haiguste 
puhangute ja loomataudide puhangute 
diagnoosimisele, uurides diagnoosi 
kinnituseks, iseloomustamiseks ja 
taksonoomiliseks või episootiliseks 
uurimiseks isolaate või taimekahjustajate 
proove;

Or. en

Muudatusettepanek 870
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) aitavad liikmesriikides aktiivselt kaasa 
toiduga levivate ja zoonootiliste haiguste 
puhangute, loomataudide ning 
taimekahjustajate puhangute
diagnoosimisele, uurides diagnoosi 
kinnituseks, iseloomustamiseks ja 
taksonoomiliseks või episootiliseks 
uurimiseks isolaate või taimekahjustajate 
proove;

(h) aitavad liikmesriikides aktiivselt kaasa 
toiduga levivate ja zoonootiliste haiguste 
puhangute ning loomataudide 
diagnoosimisele, uurides diagnoosi 
kinnituseks, iseloomustamiseks ja 
taksonoomiliseks või episootiliseks 
uurimiseks isolaate või taimekahjustajate 
proove;

Or. de

Muudatusettepanek 871
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2 – punkt j – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) taimekahjustajate või patogeenide
referenttüvede võrdluskogusid;

i) patogeenide referenttüvesid;

Or. de

Muudatusettepanek 872
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2 – punkt j – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) taimekahjustajate või patogeenide 
referenttüvede võrdluskogusid;

i) patogeenide referenttüvede 
võrdluskogusid;

Or. en
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Muudatusettepanek 873
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 a

1. Komisjon määrab delegeeritud 
õigusaktidega ELi toidu autentsuse 
referentlabori.

2. Liikmesriigid võivad määrata riikliku 
referentlabori osana ELis tegutsevate 
laborite võrgustikust.

Or. en

Muudatusettepanek 874
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 välja jäetud

Euroopa Liidu taimse paljundusmaterjali 
referentkeskuste määramine

1. Komisjon võib rakendusaktidega 
määrata Euroopa Liidu referentkeskused, 
mis toetavad komisjoni, liikmesriikide ja 
Euroopa Sordiameti (EPVA) tegevust 
artikli 1 lõike 2 punktis h osutatud sätete 
kohaldamisel.

2. Lõikes 1 sätestatud määramine peab 
vastama järgmistele tingimustele:

(a) määramine toimub avaliku konkursi 
alusel;

(b) määramise tulemused vaadatakse 
korrapäraselt läbi.

3. Euroopa Liidu referentkeskused:



PE526.079v03-00 12/114 AM\1015542ET.doc

ET

(a) omavad kõrgetasemelisi teaduslikke ja 
tehnilisi eriteadmisi taimse 
paljundusmaterjali põldtunnustamise, 
proovide võtmise ja uurimise valdkonnas;

(b) omavad sobiva kvalifikatsiooniga 
personali, kellel on piisav väljaõpe 
punktis a osutatud valdkondades, ning 
vajalikku tugipersonali;

(c) nad omavad või saavad kasutada neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalikku 
taristut, seadmeid ja tooteid;

(d) tagavad, et nende töötajatel on 
põhjalikud teadmised rahvusvahelistest 
standarditest ja tavadest punktis a 
osutatud valdkondades ning et nad 
võtavad oma töös arvesse uusimaid 
teadustulemusi liikmesriigi, liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil.

Or. de

Selgitus

Taimetervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid käsitlevate valdkondlike 
eeskirjade väljajätmisega muutub käesoleva määruse reguleerimisala laiendamine 
ülearuseks.

Muudatusettepanek 875
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 välja jäetud

Euroopa Liidu taimse paljundusmaterjali 
referentkeskuste määramine

1. Komisjon võib rakendusaktidega 
määrata Euroopa Liidu referentkeskused, 
mis toetavad komisjoni, liikmesriikide ja 
Euroopa Sordiameti (EPVA) tegevust 
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artikli 1 lõike 2 punktis h osutatud sätete 
kohaldamisel.

2. Lõikes 1 sätestatud määramine peab 
vastama järgmistele tingimustele:

(a) määramine toimub avaliku konkursi 
alusel;

(b) määramise tulemused vaadatakse 
korrapäraselt läbi.

3. Euroopa Liidu referentkeskused:

(a) omavad kõrgetasemelisi teaduslikke ja 
tehnilisi eriteadmisi taimse 
paljundusmaterjali põldtunnustamise, 
proovide võtmise ja uurimise valdkonnas;

(b) omavad sobiva kvalifikatsiooniga 
personali, kellel on piisav väljaõpe 
punktis a osutatud valdkondades, ning 
vajalikku tugipersonali;

(c) omavad või saavad kasutada neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalikku 
taristut, seadmeid ja tooteid;

(d) tagavad, et nende töötajatel on 
põhjalikud teadmised rahvusvahelistest 
standarditest ja tavadest punktis a 
osutatud valdkondades ning et nad 
võtavad oma töös arvesse uusimaid 
teadustulemusi liikmesriigi, liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil.

(Muudatusettepaneku vastuvõtmisel tuleb 
välja jätta kõik viited tekstile.)

Or. en

Muudatusettepanek 876
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 välja jäetud
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Euroopa Liidu taimse paljundusmaterjali 
referentkeskuste määramine

1. Komisjon võib rakendusaktidega 
määrata Euroopa Liidu referentkeskused, 
mis toetavad komisjoni, liikmesriikide ja 
Euroopa Sordiameti (EPVA) tegevust 
artikli 1 lõike 2 punktis h osutatud sätete 
kohaldamisel.

2. Lõikes 1 sätestatud määramine peab 
vastama järgmistele tingimustele:

(a) määramine toimub avaliku konkursi 
alusel;

(b) määramise tulemused vaadatakse 
korrapäraselt läbi.

3. Euroopa Liidu referentkeskused:

(a) omavad kõrgetasemelisi teaduslikke ja 
tehnilisi eriteadmisi taimse 
paljundusmaterjali põldtunnustamise, 
proovide võtmise ja uurimise valdkonnas;

(b) omavad sobiva kvalifikatsiooniga 
personali, kellel on piisav väljaõpe 
punktis a osutatud valdkondades, ning 
vajalikku tugipersonali;

(c) nad omavad või saavad kasutada neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalikku 
taristut, seadmeid ja tooteid;

(d) tagavad, et nende töötajatel on 
põhjalikud teadmised rahvusvahelistest 
standarditest ja tavadest punktis a 
osutatud valdkondades ning et nad 
võtavad oma töös arvesse uusimaid 
teadustulemusi liikmesriigi, liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 877
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 94 välja jäetud

Euroopa Liidu taimse paljundusmaterjali 
referentkeskuste vastutus ja ülesanded

Artikli 93 lõike 1 kohaselt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskused 
vastutavad komisjoni poolt heaks kiidetud 
aastaste või mitmeaastaste 
tööprogrammide alusel järgmiste 
ülesannete täitmise eest:

(a) annavad oma pädevuse piires 
teaduslikku ja tehnilist eksperdiabi 
järgmistes valdkondades:

i) põldtunnustamine, proovide võtmine ja 
uuringud taimse paljundusmaterjali 
sertifitseerimiseks;

ii) taimse paljundusmaterjali 
sertifitseerimisjärgsed uuringud;

iii) taimse paljundusmaterjali 
standardkategooriate uuringud;

(b) korraldavad taimse paljundusmaterjali 
võrdlevaid uuringuid ja välikatseid;

(c) korraldavad koolituskursusi pädevate 
asutuste töötajatele, samuti kolmandate 
riikide ekspertidele;

(d) osalevad taimse paljundusmaterjali 
sertifitseerimise ja sertifitseerimisjärgsete 
tööprotokollide ja taimse 
paljundusmaterjali sertifitseerimise 
tulemusnäitajate väljatöötamises;

(e) levitavad oma pädevuse piires 
teadustulemusi ja tehnilisi uuendusi.

Or. de

Selgitus

Taimetervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid käsitlevate valdkondlike 
eeskirjade väljajätmisega muutub käesoleva määruse reguleerimisala laiendamine 
ülearuseks.
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Muudatusettepanek 878
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 94 välja jäetud

Euroopa Liidu taimse paljundusmaterjali 
referentkeskuste vastutus ja ülesanded

Artikli 93 lõike 1 kohaselt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskused 
vastutavad komisjoni poolt heaks kiidetud 
aastaste või mitmeaastaste 
tööprogrammide alusel järgmiste 
ülesannete täitmise eest:

(a) annavad oma pädevuse piires 
teaduslikku ja tehnilist eksperdiabi 
järgmistes valdkondades:

(i) põldtunnustamine, proovide võtmine ja 
uuringud taimse paljundusmaterjali 
sertifitseerimiseks;

(ii) taimse paljundusmaterjali 
sertifitseerimisjärgsed uuringud;

(iii) taimse paljundusmaterjali 
standardkategooriate uuringud;

(b) korraldavad taimse paljundusmaterjali 
võrdlevaid uuringuid ja välikatseid;

(c) korraldavad koolituskursusi pädevate 
asutuste töötajatele, samuti kolmandate 
riikide ekspertidele;

(d) osalevad taimse paljundusmaterjali
sertifitseerimise ja sertifitseerimisjärgsete 
tööprotokollide ja taimse 
paljundusmaterjali sertifitseerimise 
tulemusnäitajate väljatöötamises;

(e) levitavad oma pädevuse piires 
teadustulemusi ja tehnilisi uuendusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 879
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 94 välja jäetud

Euroopa Liidu taimse paljundusmaterjali 
referentkeskuste vastutus ja ülesanded

Artikli 93 lõike 1 kohaselt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskused 
vastutavad komisjoni poolt heaks kiidetud 
aastaste või mitmeaastaste 
tööprogrammide alusel järgmiste 
ülesannete täitmise eest:

(a) annavad oma pädevuse piires 
teaduslikku ja tehnilist eksperdiabi 
järgmistes valdkondades:

i) põldtunnustamine, proovide võtmine ja 
uuringud taimse paljundusmaterjali 
sertifitseerimiseks;

ii) taimse paljundusmaterjali 
sertifitseerimisjärgsed uuringud;

iii) taimse paljundusmaterjali 
standardkategooriate uuringud;

(b) korraldavad taimse paljundusmaterjali 
võrdlevaid uuringuid ja välikatseid;

(c) korraldavad koolituskursusi pädevate 
asutuste töötajatele, samuti kolmandate 
riikide ekspertidele;

(d) osalevad taimse paljundusmaterjali 
sertifitseerimise ja sertifitseerimisjärgsete 
tööprotokollide ja taimse 
paljundusmaterjali sertifitseerimise 
tulemusnäitajate väljatöötamises;

(e) levitavad oma pädevuse piires 
teadustulemusi ja tehnilisi uuendusi.
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Or. de

Muudatusettepanek 880
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 93 lõike 1 kohaselt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskused vastutavad
komisjoni poolt heaks kiidetud aastaste 
või mitmeaastaste tööprogrammide alusel
järgmiste ülesannete täitmise eest:

Artikli 93 lõike 1 kohaselt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskused vastutavad 
järgmiste ülesannete täitmise eest:

Or. en

Muudatusettepanek 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib rakendusaktidega
määrata Euroopa Liidu referentkeskused, 
mis toetavad komisjoni ja liikmesriikide 
tegevust artikli 1 lõike 2 punktis f osutatud 
eeskirjade kohaldamisel.

1. Komisjon määrab rakendusaktidega 
Euroopa Liidu referentkeskused, mis 
toetavad komisjoni ja liikmesriikide 
tegevust artikli 1 lõike 2 punktis f osutatud 
eeskirjade kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 882
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) omavad kõrgetasemelisi teaduslikke ja 
tehnilisi eriteadmisi inimeste ja loomade 
vaheliste suhete, loomade käitumise, 
loomade füsioloogia, loomatervise ja 
loomasöötade kohta ning loomade 
kaubandusliku ja teadusliku kasutamise 
kohta loomade heaolu seisukohast;

(a) omavad asjakohase kvalifikatsiooniga 
töötajaid, kellel on kõrgetasemelised 
teaduslikud ja tehnilised eriteadmised 
inimeste ja loomade vaheliste suhete, 
loomade käitumise, loomade füsioloogia, 
loomatervise ja loomasöötade kohta ning 
loomade kaubandusliku ja teadusliku 
kasutamise kohta loomade heaolu ja 
eetiliste aspektide seisukohast;

Or. de

Selgitus

Sõnastuse sisulise kattuvuse tõttu artikli 95 lõike 3 punktiga b liidetakse kõnealused kaks 
lõiget üheks.

Muudatusettepanek 883
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) omavad sobiva kvalifikatsiooniga 
personali, kellel on piisav väljaõpe 
punktis a osutatud valdkondades ning 
loomadega seotud eetilistes küsimustes, 
ning vajalikku tugipersonali;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sõnastuse sisulise kattuvuse tõttu liidetakse punkt üheks artikli 95 lõike 3 punktiga a.

Muudatusettepanek 884
Martina Anderson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 95 lõike 1 kohaselt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskused vastutavad
komisjoni poolt heaks kiidetud aastaste 
või mitmeaastaste tööprogrammide alusel
järgmiste ülesannete täitmise eest:

Artikli 95 lõike 1 kohaselt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskused vastutavad 
järgmiste ülesannete täitmise eest:

Or. en

Muudatusettepanek 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 95 lõike 1 kohaselt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskused vastutavad 
komisjoni poolt heaks kiidetud aastaste või 
mitmeaastaste tööprogrammide alusel 
järgmiste ülesannete täitmise eest:

Artikli 95 lõike 1 kohaselt määratud 
Euroopa Liidu referentkeskused vastutavad 
komisjoni poolt heaks kiidetud aastaste või 
mitmeaastaste tööprogrammide alusel neile 
määratud ülesannete täitmise eest.

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et referentkeskuste tööülesannete loetelu tuleb välja jätta, sest need ei ole 
veel kindlaks määratud. Referentkeskuste funktsioonid ja tööülesanded tuleb kindlaks 
määrata hiljem.

Muudatusettepanek 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osutavad oma pädevuse piires 
teaduslikku ja tehnilist eksperdiabi 
määruse (EÜ) nr 1099/2009 artikliga 20 
ette nähtud riiklikele teadusabi 
võrgustikele või organisatsioonidele;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et referentkeskuste tööülesannete loetelu tuleb välja jätta, sest need ei ole 
veel kindlaks määratud. Referentkeskuste funktsioonid ja tööülesanded tuleb kindlaks 
määrata hiljem.

Muudatusettepanek 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osutavad teaduslikku ja tehnilist 
eksperdiabi artikli 18 lõike 3 punktis f 
osutatud loomade heaolu näitajate 
väljatöötamisel ja kohaldamisel;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et referentkeskuste tööülesannete loetelu tuleb välja jätta, sest need ei ole 
veel kindlaks määratud. Referentkeskuste funktsioonid ja tööülesanded tuleb kindlaks 
määrata hiljem.

Muudatusettepanek 888
Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sellise tunnustatud teadmisi loomade 
heaolu valdkonnas omavate asutuste 
võrgustiku koordineerimine, kes suudaks 
abistada pädevaid asutusi ja sidusrühmi 
asjakohaste ELi õigusaktide 
kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) töötavad välja meetodid loomade 
heaolu taseme hindamiseks ja 
parandamiseks või koordineerivad selliste 
meetodite väljatöötamist;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et referentkeskuste tööülesannete loetelu tuleb välja jätta, sest need ei ole 
veel kindlaks määratud. Referentkeskuste funktsioonid ja tööülesanded tuleb kindlaks 
määrata hiljem.

Muudatusettepanek 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) korraldavad teaduslikke ja tehnilisi 
uuringuid kaubanduslikul või teaduslikul 
otstarbel kasutatavate loomade heaolu 

välja jäetud
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valdkonnas;

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et referentkeskuste tööülesannete loetelu tuleb välja jätta, sest need ei ole 
veel kindlaks määratud. Referentkeskuste funktsioonid ja tööülesanded tuleb kindlaks 
määrata hiljem.

Muudatusettepanek 891
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) korraldavad teaduslikke ja tehnilisi 
uuringuid kaubanduslikul või teaduslikul 
otstarbel kasutatavate loomade heaolu 
valdkonnas;

(d) koordineerivad teaduslikke ja tehnilisi 
uuringuid kaubanduslikul või teaduslikul 
otstarbel kasutatavate loomade heaolu 
valdkonnas;

Or. de

Selgitus

Selleks et vältida pädevusvaldkondade kattumist Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA), tuleks 
referentkeskustele omistada koordineeriv roll, samas kui EFSA võib jätkata uurimiste 
korraldamist.

Muudatusettepanek 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) korraldavad koolituskursusi punktis a 
osutatud riiklike teadusabi võrgustike või 
organisatsioonide ja pädevate asutuste 
töötajatele, samuti kolmandate riikide 

välja jäetud
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ekspertidele;

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et referentkeskuste tööülesannete loetelu tuleb välja jätta, sest need ei ole 
veel kindlaks määratud. Referentkeskuste funktsioonid ja tööülesanded tuleb kindlaks 
määrata hiljem.

Muudatusettepanek 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) levitavad oma pädevuse piires 
teadustulemusi ja tehnilisi uuendusi ning 
teevad koostööd liidu teadusasutustega.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et referentkeskuste tööülesannete loetelu tuleb välja jätta, sest need ei ole 
veel kindlaks määratud. Referentkeskuste funktsioonid ja tööülesanded tuleb kindlaks 
määrata hiljem.

Muudatusettepanek 894
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikliga 93 ette nähtud Euroopa Liidu 
taimse paljundusmaterjali 
referentkeskused;

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas soovitusega jätta välja artiklid 93 ja 94.

Muudatusettepanek 895
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikliga 93 ette nähtud Euroopa Liidu 
taimse paljundusmaterjali 
referentkeskused;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 896
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikliga 93 ette nähtud Euroopa Liidu 
taimse paljundusmaterjali 
referentkeskused;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 897
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus artikli 139 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses 
Euroopa Liidu referentlaborite, Euroopa 
Liidu taimse paljundusmaterjali 
referentkeskuste ja Euroopa Liidu 
loomade heaolu referentkeskuste vastutuse 
ja ülesannete kindlaksmääramise ja nende 
suhtes nõuete kehtestamisega lisaks artikli 
91 lõike 3, artikli 92, artikli 93 lõike 3, 
artikli 95 lõike 3 ja artikli 96 sätetele.

2. Komisjonil on õigus artikli 139 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses 
Euroopa Liidu referentlaborite ja Euroopa 
Liidu loomade heaolu referentkeskuste 
vastutuse ja ülesannete kindlaksmääramise 
ja nende suhtes nõuete kehtestamisega 
lisaks artikli 91 lõike 3, artikli 92, artikli 93 
lõike 3, artikli 95 lõike 3 ja artikli 96 
sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 898
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus artikli 139 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses 
Euroopa Liidu referentlaborite, Euroopa 
Liidu taimse paljundusmaterjali 
referentkeskuste ja Euroopa Liidu 
loomade heaolu referentkeskuste vastutuse 
ja ülesannete kindlaksmääramise ja nende 
suhtes nõuete kehtestamisega lisaks artikli 
91 lõike 3, artikli 92, artikli 93 lõike 3, 
artikli 95 lõike 3 ja artikli 96 sätetele.

2. Komisjonil on õigus artikli 139 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses 
Euroopa Liidu referentlaborite ning
Euroopa Liidu loomade heaolu 
referentkeskuste vastutuse ja ülesannete 
kindlaksmääramise ja nende suhtes nõuete 
kehtestamisega lisaks artikli 91 lõike 3, 
artikli 92, artikli 93 lõike 3, artikli 95 lõike 
3 ja artikli 96 sätetele.

Or. de

Muudatusettepanek 899
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kontrollib, kas Euroopa Liidu 
referentlaborid ja Euroopa Liidu 
referentkeskused täidavad artikli 91 lõikes 
3, artiklis 92, artikli 93 lõikes 3, artikli 95 
lõikes 3 ja artiklis 96 sätestatud nõudeid.

3. Komisjon kontrollib, kas Euroopa Liidu 
referentlaborid ja Euroopa Liidu 
referentkeskused täidavad artikli 91 lõikes 
3, artiklis 92, artikli 95 lõikes 3 ja artiklis 
96 sätestatud nõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 900
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nad tegutsevad riikliku referentlabori 
ülesandeid täites erapooletult ning neil 
puudub huvide konflikt;

(a) nad tegutsevad riikliku referentlabori 
ülesandeid täites sõltumatult, erapooletult 
ning neil puudub huvide konflikt;

Or. en

Muudatusettepanek 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teevad koostööd Euroopa Liidu 
referentlaboritega ja osalevad nende poolt 
korraldatud koolituskursustel ja 
laboritevahelistes võrdlevates uuringutes;

(a) teevad koostööd Euroopa Liidu 
referentlaboritega ja võivad osaleda nende 
poolt korraldatud koolituskursustel ja 
laboritevahelistes võrdlevates uuringutes;

Or. es
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Selgitus

Tuleb anda võimalus osaleda.

Muudatusettepanek 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koordineerivad artikli 36 lõike 1 
kohaselt määratud ametlike laborite 
tegevust eesmärgiga ühtlustada ja 
parandada analüüsi-, uuringu- ja 
diagnoosimeetodeid ning nende 
kasutamist;

(b) koordineerivad artikli 36 lõike 1 
kohaselt määratud ametlike riiklike
laborite tegevust eesmärgiga ühtlustada ja 
parandada analüüsi-, uuringu- ja 
diagnoosimeetodeid ning nende 
kasutamist;

Or. es

Selgitus

Lisatakse sõna „riiklikud”, sest kui määratakse teiste liikmesriikide laborid, on 
koordineerimine väga keeruline.

Muudatusettepanek 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) korraldavad vajaduse korral 
laboritevahelisi võrdlevaid uuringuid, 
tagavad selliste uuringute järelmeetmed 
ning teavitavad pädevaid asutusi selliste 
uuringute tulemustest ja järelmeetmetest;

(c) korraldavad vajaduse korral riiklike
laborite vahelisi võrdlevaid uuringuid, 
tagavad selliste uuringute järelmeetmed 
ning teavitavad pädevaid asutusi selliste 
uuringute tulemustest ja järelmeetmetest;

Or. es
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Selgitus

Lisatakse sõna „riiklikud”, sest kui määratakse teiste liikmesriikide laborid, on 
koordineerimine väga keeruline.

Muudatusettepanek 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagavad Euroopa Liidu referentlaborist 
saadud teabe edastamise pädevatele 
asutustele ja ametlikele laboritele;

(d) tagavad Euroopa Liidu referentlaborist 
saadud teabe edastamise pädevatele 
riiklikele asutustele ja ametlikele 
laboritele;

Or. es

Selgitus

Lisatakse sõna „riiklikud”, sest kui määratakse teiste liikmesriikide laborid, on 
koordineerimine väga keeruline.

Muudatusettepanek 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) aitavad riigi territooriumil aktiivselt 
kaasa loomataudide, toiduga levivate ja 
zoonootiliste haiguste puhangute 
diagnoosimisele, uurides diagnoosi 
kinnituseks, iseloomustamiseks ja 
taksonoomiliseks või episootiliseks 
uurimiseks isolaate või parasiidiproove 
samamoodi, nagu on täpsustatud Euroopa 
Liidu riiklike referentlaborite jaoks artikli 
92 lõike 2 punktis h.
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Or. es

Selgitus

Samamoodi, nagu on täpsustatud Euroopa Liidu referentlaborite kohta artikli 92 lõike 2 
punktis h.

Muudatusettepanek 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusabi hõlmab vajaduse korral 
liikmesriigi pädevate asutuste osalemist 
kohapealses ametlikus kontrollis, mida 
viivad läbi teise liikmesriigi pädevad 
asutused.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Liikmesriikidevahelised suhted peavad põhinema tehtud kontrollide vastastikusel 
tunnustamisel. Lahknevuste korral peab sekkuma komisjon.

Muudatusettepanek 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teabevahetuse sujuvuse ja lihtsuse 
huvides kehtestab komisjon 
rakendusaktidega järgmiste dokumentide 
standardvormid:

välja jäetud

(a) artikli 102 lõikes 1 sätestatud 
abitaotlused;

(b) tavapärased ja korduvad teatised ja 
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vastused.

Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 141 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

Praeguseni on kogemused ilma standardvormideta olnud rahuldavad. Nimetatud sätete 
kohaldamine muudaks menetluse keerulisemaks ja see tooks kaasa formaalsused. Suureneksid 
bürokraatia ja kulutused, kuna kasutada tuleks uusi infotehnoloogiavahendeid, mistõttu 
vahendid suunataks infotehnoloogiaga tegelevale personalile ametlikke kontrolle teostavate 
ametnike arvelt, kes peavad tegelema teabevahetusega ja viima läbi ametlikke kontrolle.

Muudatusettepanek 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pädevate asutuste vaheline 
teabevahetus, mis toimub vastavuses 
käesoleva jaotise sätetega, ei piira 
komisjoni 10. jaanuari 2011. aasta 
määruse (EL) nr 16/2011 (millega 
kehtestatakse toidu- ja söödaalase 
kiirhoiatussüsteemi rakendusmeetmed) 
sätteid seoses teabevahetusega, mis 
toimub kiirhoiatussüsteemi kaudu.

Or. es

Selgitus

On oluline märkida konkreetselt, et on olemas spetsiifiline teabevahetuse süsteem –
kiirhoiatussüsteem – teatud teabe vahetamise jaoks liikmesriikide pädevate asutuste vahel, 
kelle suhtes kehtib käesolevas jaotises sätestatust erinev regulatsioon.
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Muudatusettepanek 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus artikli 139 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses 
lõike 1 alusel määratud kontaktasutustele 
miinimumnõuete kehtestamisega.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kontaktasutused on keskvalitsuste eri pädevate asutustega seotud erineva tasandi üksused, 
mistõttu subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes peaksid liikmesriigid ise neile miinimumnõuded 
kehtestama.

Muudatusettepanek 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks lõike 1 alusel määratud 
kontaktasutuste vahelises suhtluses 
kasutatavad tehnilised vahendid ja 
menetlused.

välja jäetud

Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 141 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek lõige 7 välja jätta, kuna see toob kaasa haldus- ja finantskoormuse 
suurenemise, võttes arvesse liidu tegevust käsitleva VI jaotise IV peatükis 
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(teabehaldussüsteemid) sätestatud uusi infotehnoloogiavahendeid. Tuleb olla teataval määral 
paindlik ja vältida vahendite kasutamist uute ebavajalike infotehnoloogiarakenduste 
väljatöötamiseks erikontrollide arvelt.

Muudatusettepanek 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teatavad kümne päeva jooksul alates 
taotluse kättesaamisest, kui palju aega nad 
vajavad taotlusele sisuka vastuse 
andmiseks;

(b) teatavad viieteistkümne päeva jooksul 
alates taotluse kättesaamisest, kui palju 
aega nad vajavad taotlusele sisuka vastuse 
andmiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui taotluse esitanud pädev asutus ja 
taotluse saanud pädev asutus nii kokku 
lepivad, võivad lõike 1 punktis c osutatud, 
taotluse saanud pädeva asutuse poolt 
korraldatava ametliku kontrolli ja 
uurimise juures viibida taotluse esitanud 
pädeva asutuse määratud töötajad.

välja jäetud

Sellisel juhul peavad taotluse esitanud 
pädeva asutuse töötajad vastama 
järgmistele tingimustele:

(a) nad peavad mis tahes ajal olema 
valmis esitama kirjaliku volituse, mis 
kinnitab nende isikut ja ametialaseid 
volitusi;

(b) neil on juurdepääs samadele 
ruumidele ja dokumentidele kui taotluse 
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saanud pädevate asutuste töötajatel, seda 
aga viimaste vahendusel ja ainuüksi 
käimasoleva haldusmenetluse eesmärgil;

(c) nad ei või omal algatusel kasutada 
taotluse saanud pädeva asutuse 
ametnikele antud uurimisvolitusi.

Or. es

Selgitus

Liikmesriikidevahelised suhted peavad põhinema tehtud kontrollide vastastikusel 
tunnustamisel. Lahknevuste korral peab sekkuma komisjon. Kooskõlas artiklites 100 ja 101 
sätestatuga.

Muudatusettepanek 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teatavad kümne päeva jooksul alates 
teatise kättesaamisest

(b) teatavad viieteistkümne tööpäeva
jooksul alates teatise kättesaamisest

Or. es

Muudatusettepanek 914
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädevad asutused teevad ametliku 
kontrolli käigus kindlaks, et teisest 
liikmesriigist pärit loomad või kaubad ei 
vasta artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadele ning nendest tuleneb risk 
inimeste, loomade või taimede tervisele või 

1. Kui pädevad asutused teevad ametliku 
kontrolli käigus kindlaks, et teisest 
liikmesriigist pärit loomad või kaubad ei 
vasta artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadele ning nendest tuleneb risk 
inimeste, loomade või taimede tervisele või 
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loomade heaolule või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale,
või kui need kujutavad endast kõnealuste 
eeskirjade tõsist rikkumist, võtavad nad 
viivitamata ühendust lähteliikmesriigi ja 
mis tahes muu asjaomase liikmesriigi 
pädevate asutustega, et võimaldada neil 
läbi viia asjakohast uurimist.

loomade heaolule või keskkonnale või kui 
need kujutavad endast kõnealuste 
eeskirjade tõsist rikkumist, võtavad nad 
viivitamata ühendust lähteliikmesriigi ja 
mis tahes muu asjaomase liikmesriigi 
pädevate asutustega, et võimaldada neil 
läbi viia asjakohast uurimist.

Or. en

Muudatusettepanek 915
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädevad asutused teevad ametliku 
kontrolli käigus kindlaks, et teisest 
liikmesriigist pärit loomad või kaubad ei 
vasta artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadele ning nendest tuleneb risk 
inimeste, loomade või taimede tervisele või 
loomade heaolule või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale, 
või kui need kujutavad endast kõnealuste 
eeskirjade tõsist rikkumist, võtavad nad 
viivitamata ühendust lähteliikmesriigi ja 
mis tahes muu asjaomase liikmesriigi 
pädevate asutustega, et võimaldada neil 
läbi viia asjakohast uurimist.

1. Kui pädevad asutused teevad ametliku 
kontrolli käigus kindlaks, et teisest 
liikmesriigist pärit loomad või kaubad ei 
vasta artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadele ning nendest tuleneb risk 
inimeste või loomade tervisele või loomade 
heaolule või geneetiliselt muundatud 
organismide ja taimekaitsevahendite puhul 
keskkonnale, või kui need kujutavad endast 
kõnealuste eeskirjade tõsist rikkumist, 
võtavad nad viivitamata ühendust 
lähteliikmesriigi ja mis tahes muu 
asjaomase liikmesriigi pädevate asutustega, 
et võimaldada neil läbi viia asjakohast 
uurimist.

Or. de

Muudatusettepanek 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädevad asutused teevad ametliku 
kontrolli käigus kindlaks, et teisest 
liikmesriigist pärit loomad või kaubad ei 
vasta artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadele ning nendest tuleneb risk 
inimeste, loomade või taimede tervisele või 
loomade heaolule või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale, 
või kui need kujutavad endast kõnealuste 
eeskirjade tõsist rikkumist, võtavad nad 
viivitamata ühendust lähteliikmesriigi ja 
mis tahes muu asjaomase liikmesriigi 
pädevate asutustega, et võimaldada neil 
läbi viia asjakohast uurimist.

1. Kui pädevad asutused teevad ametliku 
kontrolli käigus kindlaks, et teisest 
liikmesriigist pärit loomad või kaubad ei 
vasta artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadele ning nendest tuleneb risk 
inimeste, loomade tervisele või loomade 
heaolule või geneetiliselt muundatud 
organismide ja taimekaitsevahendite puhul 
keskkonnale, või kui need kujutavad endast 
kõnealuste eeskirjade tõsist rikkumist, 
võtavad nad viivitamata ühendust 
lähteliikmesriigi ja mis tahes muu 
asjaomase liikmesriigi pädevate asutustega, 
et võimaldada neil läbi viia asjakohast 
uurimist.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 1 lõike 2 punkti g käsitlevas muudatusettepanekus esitatud 
reguleerimisalaga.

Muudatusettepanek 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud teised asjaomased 
liikmesriigid on määruse (EÜ) nr 1/2005 
(loomade kaitse kohta vedamise ajal) 
rikkumise puhul järgmised:

(a) Liikmesriik, kes andis vedajatele loa;

(b) kui veovahendi puuduste tõttu rikuti 
määruses kehtestatud nõudeid, siis 
liikmesriik, kes väljastas veovahendi 
vastavussertifikaadi;

(c) Kui juht oli osaline käesoleva määruse 
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nõuete rikkumises, siis liikmesriik, kes 
väljastas juhi pädevustunnistuse.

Or. en

Selgitus

Määruses (EÜ) nr 1/2005 (loomade kaitse kohta vedamise ajal) täpsustatakse liikmesriike, 
keda tuleb rikkumise korral teavitada. Kavandatav määrus ametliku kontrolli kohta muudab 
määruse 1/2005 selle sätte kehtetuks. See tuleks nüüd lisada kavandatavasse määrusesse 
kontrollide kohta, sest mõiste „muud asjaomased liikmesriigid” on liiga lai ja võimaldab 
erinevaid tõlgendusi.

Muudatusettepanek 918
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teavitama kõiki vastavaid 
asjaomaseid sidusrühmi, nagu on 
täpsustatud riiklikes toiduohutuse 
situatsiooniplaanides;

Or. en

Muudatusettepanek 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 välja jäetud

Kolmandate riikide abi

1. Kui pädevad asutused saavad 
kolmandalt riigilt teavet rikkumise kohta 
või riski kohta inimeste, loomade või 
taimede tervisele või loomade heaolule või 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
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taimekaitsevahendite puhul keskkonnale, 
teevad nad viivitamata järgmist:

(a) edastavad kõnealuse teabe teiste 
asjaomaste liikmesriikide pädevatele 
asutustele;

(b) kui kõnealune teave on või võib olla 
liidu tasandil oluline, edastavad selle 
komisjonile.

2. Käesoleva määruse kohaselt läbi viidud 
ametliku kontrolli ja uurimise käigus 
saadud teavet võib lõikes 1 osutatud 
kolmandale riigile edastada tingimusel, et

(a) kõik teavet esitanud pädevad asutused 
on andnud selleks oma nõusoleku;

(b) kolmas riik on kohustunud osutama 
vajalikku abi selleks, et saada tõendeid 
tavade kohta, millega rikutakse või ilmselt 
rikutakse liidu õigusnorme või millest 
tuleneb risk inimeste, loomade või 
taimede tervisele või keskkonnale;

(c) järgitakse isikuandmete kolmandatele 
riikidele edastamise suhtes kohaldatavaid 
liidu ja siseriiklikke õigusnorme.

Or. es

Selgitus

Vastavalt teistele muudatusettepanekutele, mille kohaselt eksport peab jääma käesoleva 
määruse kohaldamisalast välja.

Muudatusettepanek 920
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädevad asutused saavad 
kolmandalt riigilt teavet rikkumise kohta 
või riski kohta inimeste, loomade või 

1. Kui pädevad asutused saavad 
kolmandalt riigilt teavet rikkumise kohta 
või riski kohta inimeste või loomade 
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taimede tervisele või loomade heaolule või
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale, 
teevad nad viivitamata järgmist:

tervisele, loomade heaolule või 
keskkonnale, teevad nad viivitamata 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 921
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kolmas riik on kohustunud osutama 
vajalikku abi selleks, et saada tõendeid 
tavade kohta, millega rikutakse või ilmselt 
rikutakse liidu õigusnorme või millest 
tuleneb risk inimeste, loomade või taimede
tervisele või keskkonnale;

(b) kolmas riik on kohustunud osutama 
vajalikku abi selleks, et saada tõendeid 
tavade kohta, millega rikutakse või ilmselt 
rikutakse liidu õigusnorme või millest 
tuleneb risk inimeste või loomade tervisele;

Or. de

Muudatusettepanek 922
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kolmas riik on kohustunud osutama 
vajalikku abi selleks, et saada tõendeid 
tavade kohta, millega rikutakse või ilmselt 
rikutakse liidu õigusnorme või millest 
tuleneb risk inimeste, loomade või taimede 
tervisele või keskkonnale;

(b) kolmas riik on kohustunud osutama 
vajalikku abi selleks, et saada tõendeid 
tavade kohta, millega rikutakse või ilmselt 
rikutakse liidu õigusnorme või millest 
tuleneb risk inimestele, loomadele või 
keskkonnale;

Or. en
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Muudatusettepanek 923
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kolmas riik on kohustunud osutama 
vajalikku abi selleks, et saada tõendeid 
tavade kohta, millega rikutakse või ilmselt 
rikutakse liidu õigusnorme või millest 
tuleneb risk inimeste, loomade või taimede
tervisele või keskkonnale;

(b) kolmas riik on kohustunud osutama 
vajalikku abi selleks, et saada tõendeid 
tavade kohta, millega rikutakse või ilmselt 
rikutakse liidu õigusnorme või millest 
tuleneb risk inimeste või loomade tervisele 
või keskkonnale;

Or. de

Muudatusettepanek 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus artikli 139 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte kiiret 
teabevahetust võimaldavate eeskirjade 
kehtestamiseks lõikes 1 osutatud juhtudel.

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada eeskirjad, mis võimaldavad
kiiret teabevahetust lõikes 1 osutatud 
juhtudel.

Or. es

Selgitus

Lõikes 106 osutatud kiiret teabevahetust võimaldavad eeskirjad tuleb kehtestada 
rakendusaktidega, mis on ühtlustamise puhul sobiv õiguslik vahend, ja mitte delegeeritud 
õigusaktidega. 

Muudatusettepanek 925
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused teevad käesoleva määrusega 
hõlmatud ametlikku kontrolli
mitmeaastase riikliku kontrollikava alusel, 
mille vastuvõtmist ja rakendamist kogu 
riigis koordineeritakse.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused teevad käesoleva määrusega 
hõlmatud ametlikku kontrolli
mitmeaastaste riiklike kontrollikavade
alusel, mille vastuvõtmist ja rakendamist 
kogu riigis koordineeritakse.

Or. en

Muudatusettepanek 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad vastutava 
asutuse, kes

2. Liikmesriigid määravad vastutava(d) 
asutuse(d), kes

Or. es

Selgitus

Peetakse ebasobivaks määrata ainult üks lõikes 2 vaadeldud aspektide eest vastutav asutus, 
arvestades erinevate käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate valdkondade aspektide 
tohutut mitmekesisust.

Muudatusettepanek 927
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koordineerib lõikes 1 osutatud kava
ettevalmistamist kõigi ametliku kontrolli 
eest vastutavate pädevate asutuste vahel;

(a) koordineerib nende lõikes 1 osutatud
kavade ettevalmistamist kõigi ametliku 
kontrolli eest vastutavate pädevate asutuste 
vahel;
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Or. en

Muudatusettepanek 928
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagab, et kõnealune kava on ühtne
ning et seda rakendatakse järjepidevalt.

(b) tagab, et kõnealused kavad on ühtsed
ning et neid rakendatakse järjepidevalt.

Or. en

Muudatusettepanek 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagab, et kõnealune kava on ühtne ning 
et seda rakendatakse järjepidevalt.

(b) tagab, et kõnealune kava on ühtne ning 
et see vastab käesolevale määrusele.

Or. es

Muudatusettepanek 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitmeaastased riiklikud kontrollikavad 
sisaldavad üldteavet ametliku kontrolli 
süsteemide ülesehituse ja korralduse kohta 
asjaomases liikmesriigis ning sisaldavad 
vähemalt järgmist teavet:

2. Mitmeaastased riiklikud kontrollikavad 
sisaldavad üldteavet ametliku kontrolli 
süsteemide ülesehituse ja korralduse kohta 
kõikides hõlmatud sektorites asjaomases 
liikmesriigis ning sisaldavad vähemalt 
järgmist teavet:
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Or. es

Selgitus

Eri sektorite kontrollikavade sisu ei pea olema kirjutatud ainult ühes vormis või dokumendis. 
Üleüldine dokument tekitaks segadust.

Muudatusettepanek 931
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mitmeaastase riikliku kontrollikava
strateegilised eesmärgid ja see, kuidas 
ametlike kontrollide tähtsuse järjekord ja 
vahendite eraldamine neid eesmärke 
kajastavad;

(a) mitmeaastaste riiklike kontrollikavade
strateegilised eesmärgid ja see, kuidas 
ametlike kontrollide tähtsuse järjekord ja 
vahendite eraldamine neid eesmärke 
kajastavad;

Or. en

Muudatusettepanek 932
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 107 
lõikega 1 ette nähtud mitmeaastased 
riiklikud kontrollikavad tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks, v.a kavade 
sellised osad, mille avalikustamine võiks 
ohustada ametliku kontrolli tõhusust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 933
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. kõnealuste kavade ettevalmistamisel 
võib konsulteerida asjaomaste 
ettevõtjatega, et tagada riskipõhine 
lähenemine ametlikele kontrollidele.

Or. en

Muudatusettepanek 934
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitmeaastast riiklikku kontrollikava
tuleb ajakohastada alati, kui on vaja seda 
kohandada artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade muudatustega, ning seda
vaadatakse korrapäraselt läbi, et võtta 
arvesse vähemalt järgmisi tegureid:

2. Mitmeaastaseid riiklikke 
kontrollikavasid tuleb ajakohastada alati, 
kui on vaja neid kohandada artikli 1 lõikes 
2 osutatud eeskirjade muudatustega, ning
neid vaadatakse korrapäraselt läbi, et võtta 
arvesse vähemalt järgmisi tegureid:

Or. en

Muudatusettepanek 935
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) uute haiguste, taimekahjustajate või 
muude riskide esilekerkimine seoses 
inimeste, loomade või taimede tervise, 
loomade heaolu või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 

(a) uute haiguste või muude riskide 
esilekerkimine seoses inimeste või
loomade tervise, loomade heaolu või 
keskkonnaga;
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taimekaitsevahendite puhul keskkonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 936
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) uute haiguste, taimekahjustajate või 
muude riskide esilekerkimine seoses 
inimeste, loomade või taimede tervise, 
loomade heaolu või geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnaga;

(a) uute haiguste või muude riskide 
esilekerkimine seoses inimeste või
loomade tervise, loomade heaolu või 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnaga;

Or. de

Muudatusettepanek 937
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
komisjoni taotluse korral oma
mitmeaastase riikliku kontrollikava
ajakohastatud versiooni.

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
komisjoni taotluse korral oma
mitmeaastaste riiklike kontrollikavade
ajakohastatud versioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110 välja jäetud

Mitmeaastaste riiklike kontrollikavadega 
seotud volituste delegeerimine

Komisjonil on õigus artikli 139 kohaselt 
vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses 
artikli 107 lõikega 1 ette nähtud 
mitmeaastaste riiklike kontrollikavadega.

Kõnealuste delegeeritud õigusaktidega 
tuleb sätestada eeskirjad, milles 
käsitletakse järgmist:

(a) ettevõtjate tegevusega seotud riskide 
liigitamise kriteeriumid;

(b) artiklis 8 sätestatud kriteeriumidest ja 
artiklite 15−24 sätetest lähtuvad ametliku 
kontrolli prioriteedid;

(c) menetlused ametliku kontrolli 
maksimaalseks tõhustamiseks;

(d) peamised tulemusnäitajad, mida 
pädevad asutused kasutavad mitmeaastase 
riikliku kontrollikava ja selle rakendamise 
hindamisel.

Or. es

Selgitus

Riskikriteeriumid peavad kehtestama liikmesriigid, samuti menetlused ja prioriteedid, 
mistõttu tehakse ettepanek see artikkel välja jätta.

Muudatusettepanek 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjade 
kohaldamise suunatud hindamise 

Artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjade 
kohaldamise suunatud hindamise 
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läbiviimiseks kogu ELis või teatavate 
ohtude leviku kindlakstegemiseks on 
komisjonil õigus artikli 139 kohaselt vastu 
võtta delegeeritud õigusakte seoses 
järgmisega:

läbiviimiseks kogu ELis või teatavate 
ohtude leviku kindlakstegemiseks on 
komisjonil õigus vastu võtta rakendusakte
seoses järgmisega:

Or. es

Selgitus

On ülitähtis, et liikmesriigid osaleksid nende õigusnormide väljatöötamisel, millega 
kehtestatakse nende koordineeritud kontrollikavade korraldus, mida liikmesriigid 
rakendavad.

Muudatusettepanek 940
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) piiratud kestusega koordineeritud 
kontrollikavade korraldamine ja 
rakendamine mõnes artikli 1 lõikes 2 
osutatud eeskirjadega hõlmatud 
valdkonnas;

(a) piiratud kestusega koordineeritud 
kontrollikavade ettevalmistamine,
korraldamine ja rakendamine mõnes artikli 
1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega hõlmatud 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vajaduse korral andmete ja teabe 
kogumine seoses teatavate artikli 1 lõikes 
2 osutatud eeskirjade kohaldamisega või 
teatavate ohtude levikuga.

(b) vajaduse korral andmete ja teabe 
ajutine kogumine seoses teatavate ohtude 
levikuga.
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Or. es

Selgitus

On arusaadav, kuna seda täpsustatakse esimeses lõigus, et andmete ja teabe kogumine on 
seotud artikli1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega.

Muudatusettepanek 942
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sidusrühmade roll koordineeritud 
kontrollikavade väljatöötamisel ja 
toimimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 141 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

On ülitähtis, et liikmesriigid osaleksid nende õigusnormide väljatöötamisel, millega 
kehtestatakse nende koordineeritud kontrollikavade korraldus, mida liikmesriigid 
rakendavad.
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Muudatusettepanek 944
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 30. juuniks esitavad kõik 
liikmesriigid komisjonile aruande, kus 
kirjeldatakse järgmist:

1. Pärast käesoleva määruse jõustumist 
esitavad kõik liikmesriigid iga kahe aasta
järel 30. juuniks komisjonile aruande, kus 
kirjeldatakse järgmist:

Or. en

Selgitus

Sellise aruande esitamine igal aastal oleks väga koormav. Aruande esitamisega iga kahe 
aasta järel täidetaks nõuetekohaselt aruandekohustused ilma liikmesriike liigselt üle 
koormamata.

Muudatusettepanek 945
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 109 lõikes 2 nimetatud tegurite 
arvessevõtmiseks mitmeaastastes riiklikes 
kontrollikavades tehtavad mis tahes 
muudatused;

(a) artikli 109 lõikes 2 nimetatud tegurite 
arvessevõtmiseks nende mitmeaastastes 
riiklikes kontrollikavades tehtavad mis 
tahes muudatused;

Or. en

Muudatusettepanek 946
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mitmeaastase riikliku kontrollikava
alusel eelmisel aastal tehtud ametliku 
kontrolli tulemused;

(b) nende mitmeaastaste riiklike 
kontrollikavade alusel eelmisel aastal 
tehtud ametliku kontrolli tulemused;

Or. en

Muudatusettepanek 947
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eelmisel aastal pädevate asutuste poolt 
avastatud artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade rikkumiste arv ja laad;

(c) eelmisel aastal pädevate asutuste poolt 
avastatud artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade rikkumiste arv ja laad, 
esitatuna sektorite alusel ja piisavalt 
üksikasjalikult;

Or. en

Muudatusettepanek 948
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) meetmed mitmeaastase riikliku 
kontrollikava tõhusa toimimise 
tagamiseks, sealhulgas sunnimeetmed, ja 
selliste meetmete tulemused.

(d) meetmed nende mitmeaastaste riiklike 
kontrollikavade tõhusa toimimise 
tagamiseks, sealhulgas sunnimeetmed, ja 
selliste meetmete tulemused.

Or. en
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Muudatusettepanek 949
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teave artikli 83 lõikes 2 osutatud 
läbipaistvusega seonduvate kohaldatavate 
tasude kohta;

Or. it

Selgitus

Pidev järelevalve liikmesriikides kohaldatavate tasude üle on väga oluline, kui tahetakse luua 
selline tasude süsteem, mis ei moonuta konkurentsi Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 950
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb avalikkusele 
kättesaadavaks aastaaruande ametliku 
kontrolli toimimise kohta liikmesriikides, 
võttes arvesse järgmist:

1. Komisjon teeb pärast käesoleva 
määruse jõustumist iga teise aasta 31. 
detsembriks avalikkusele kättesaadavaks 
aastaaruande ametliku kontrolli toimimise 
kohta liikmesriikides, võttes arvesse 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 951
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aastaaruanded, mille liikmesriigid on 
esitanud vastavalt artiklile 112;

(a) aastaaruanded, mille liikmesriigid on 
esitanud vastavalt artiklile 112, sealhulgas 
teave artikli 83 lõikes 2 osutatud 
läbipaistvusega seonduvate kohaldatavate 
tasude kohta;

Or. it

Selgitus

Pidev järelevalve liikmesriikides kohaldatavate tasude üle on väga oluline, kui tahetakse luua 
selline tasude süsteem, mis ei moonuta konkurentsi Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 952
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikega 1 ette nähtud aastaaruanne 
sisaldab vajaduse korral soovitusi 
liikmesriikide ametliku kontrolli 
süsteemide ning teatavates valdkondades 
tehtavate ametlike erikontrollide 
parandamiseks.

2. Lõikega 1 ette nähtud aastaaruanne 
sisaldab soovitusi liikmesriikide ametliku 
kontrolli süsteemide ning teatavates 
valdkondades tehtavate ametlike 
erikontrollide parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 953
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikega 1 ette nähtud kontrolli 
korraldatakse koostöös liikmesriikide 

2. Lõikega 1 ette nähtud kontrolli 
korraldatakse koostöös liikmesriikide 



AM\1015542ET.doc 53/114 PE526.079v03-00

ET

pädevate asutustega ning seda tehakse 
korrapäraselt.

pädevate asutustega ning seda tehakse 
korrapäraselt. Kontrollide sageduse ja 
arvu puhul võetakse arvesse kontrolli 
järelevalveraamistikuga seonduvaid 
meetmeid ning vajaduse korral pädevate 
asutuste akrediteerimist rahvusvaheliste 
standardite kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva määruse mõningad sätted sarnanevad standardite ISO/IEC 17020 ja ISO/IEC 
17065 (endine EN 45011) nõuetega, seepärast tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta pädevate 
asutuste poolt rahvusvaheliste standardite kohaselt teostatavaid menetlusi ja üldisemalt 
kontrolli järelevalveraamistikuga seonduvaid meetmeid, et vähendada seeläbi liikmesriikidel 
lasuvat komisjonipoolset (Toidu- ja Veterinaarameti kaudu teostatavat) kontrollisurvet.

Muudatusettepanek 954
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 sätestatud kontroll võib 
hõlmata kohapealset kontrolli. Komisjoni 
eksperdid võivad saata ametlikku kontrolli 
tegevate pädevate asutuste töötajaid.

3. Lõikes 1 sätestatud kontroll võib 
hõlmata kohapealset kontrolli. Komisjoni 
eksperdid võivad saata ametlikku kontrolli 
tegevate pädevate asutuste töötajaid
tingimusel, et pädevad riiklikud asutused 
annavad selleks nõusoleku.

Or. de

Muudatusettepanek 955
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral võib komisjon lõikega 
1 ette nähtud lõpparuandes soovitada
liikmesriikidel võtta parandus- või 
ennetusmeetmeid selliste ühekordsete või 
süsteemsete puuduste heastamiseks, mis 
komisjoni eksperdid on artikli 115 lõike 1 
kohase kontrolli käigus kindlaks teinud.

2. Komisjon soovitab lõikega 1 ette nähtud 
lõpparuandes liikmesriikidel võtta 
parandus- või ennetusmeetmeid selliste 
ühekordsete või süsteemsete puuduste 
heastamiseks, mis komisjoni eksperdid on 
artikli 115 lõike 1 kohase kontrolli käigus 
kindlaks teinud.

Or. en

Muudatusettepanek 956
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral võib komisjon lõikega 1 
ette nähtud lõpparuandes soovitada 
liikmesriikidel võtta parandus- või 
ennetusmeetmeid selliste ühekordsete või 
süsteemsete puuduste heastamiseks, mis 
komisjoni eksperdid on artikli 115 lõike 1 
kohase kontrolli käigus kindlaks teinud.

2. Vajaduse korral võib komisjon lõikega 1 
ette nähtud lõpparuandes soovitada 
liikmesriikidel võtta parandus- või 
ennetusmeetmeid selliste ühekordsete või 
süsteemsete puuduste heastamiseks, mis 
komisjoni eksperdid on artikli 115 lõike 1 
kohase kontrolli käigus kindlaks teinud. 
Soovitused ei ole õiguslikult siduvad.

Or. de

Selgitus

Tuleks üheselt selgitada, et soovitused ei ole korralduste andmise õiguse aluseks.

Muudatusettepanek 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib oma kontrollikava 
rakendusaktidega muuta, et võtta arvesse 
muudatusi artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadega hõlmatud valdkondades. 
Liikmesriikidele teatatakse igast 
kontrollikavas tehtud muudatusest.

2. Komisjon võib oma kontrollikava 
rakendusaktidega muuta, et võtta arvesse 
muudatusi artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadega hõlmatud valdkondades. 
Liikmesriikidele teatatakse õigeaegselt
igast kontrollikavas tehtud muudatusest.

Or. es

Selgitus

Peame tingimata vajalikuks seda etteteatamisaega, et liikmesriigid oleksid õigeaegselt 
teavitatud.

Muudatusettepanek 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osutab kogu vajalikku abi ja esitab kõik
dokumendid ning pakub muud tehnilist 
tuge, mida komisjoni eksperdid kontrolli 
tõhususe ja tulemuslikkuse huvides
taotlevad;

(b) osutab vajalikku tehnilist abi ja esitab 
dokumendid ning pakub muud tehnilist 
tuge, selleks et komisjoni eksperdid 
saaksid teha kontrolli tõhusalt ja 
tulemuslikult;

Or. es

Selgitus

Tuleks täpsustada liikmesriikide poolt osutatava abi liik, mis peaks piirduma tehnilise abiga. 
Käsitusviisis tuleb samuti arvesse võtta teatud asjaolusid, mida tuleb kohandada 
hetkeolukorrale.

Muudatusettepanek 959
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni eksperdid võivad korraldada
kontrolli kolmandates riikides eesmärgiga

1. Komisjoni eksperdid korraldavad 
korrapäraselt, vähemalt sama sageli, kui 
toimuvad komisjoni kontrollid 
liikmesriikides, kontrolli kolmandates 
riikides eesmärgiga

Or. en

Muudatusettepanek 960
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) veenduda kolmandate riikide 
õigusaktide ja süsteemide, sealhulgas 
ametliku sertifitseerimise ning ametlike 
sertifikaatide, ametlike märgiste ja muude 
ametlike kinnituste kooskõlas ja 
samaväärsuses artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade kohaselt vastu võetud nõuetega;

(a) veenduda kolmandate riikide 
õigusaktide ja süsteemide, sealhulgas 
ametliku sertifitseerimise ning ametlike 
sertifikaatide, ametlike märgiste ja muude 
ametlike kinnituste kooskõlas artikli 1 
lõikes 2 osutatud eeskirjade kohaselt vastu 
võetud nõuetega;

Or. en

Muudatusettepanek 961
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida kolmanda riigi
kontrollisüsteemi suutlikkust tagada, et 
liitu eksporditavad looma- ja 

(b) kontrollida, et kolmanda riigi
kontrollisüsteem suudab tagada, et liitu 
eksporditavad looma- ja kaubasaadetised 
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kaubasaadetised vastavad artikli 1 lõikes 2 
osutatud eeskirjade kohaselt vastu võetud 
nõuetele või nõuetele, mis on tunnistatud 
kõnealuste nõuetega vähemalt
samaväärseks;

vastavad artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade kohaselt vastu võetud nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 962
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) vajaduse korral loomatervise,
zoonooside ja taimetervise olukord ning 
komisjoni ja asjaomaste rahvusvaheliste 
organite kord loomataudide ja 
taimehaiguste puhangutest teavitamiseks;

(f) vajaduse korral loomatervise ja
zoonooside olukord ning komisjoni ja 
asjaomaste rahvusvaheliste organite kord 
loomataudide puhangutest teavitamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) vajaduse korral loomatervise, 
zoonooside ja taimetervise olukord ning 
komisjoni ja asjaomaste rahvusvaheliste 
organite kord loomataudide ja 
taimehaiguste puhangutest teavitamiseks;

(f) vajaduse korral loomatervise ja 
zoonooside olukord ning komisjoni ja 
asjaomaste rahvusvaheliste organite kord 
loomataudide puhangutest teavitamiseks;

Or. es

Selgitus

Sidususe huvides käesoleva määruse jaoks kavandatud kohaldamisalaga.
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Muudatusettepanek 964
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) vajaduse korral loomatervise,
zoonooside ja taimetervise olukord ning 
komisjoni ja asjaomaste rahvusvaheliste 
organite kord loomataudide ja 
taimehaiguste puhangutest teavitamiseks;

(f) vajaduse korral loomatervise ja
zoonooside olukord ning komisjoni ja 
asjaomaste rahvusvaheliste organite kord 
loomataudide puhangutest teavitamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 965
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kolmandatest riikidest pärit loomade, 
taimede ja nende saaduste suhtes tehtava 
ametliku kontrolli ulatus ja toimivus;

(g) kolmandatest riikidest pärit loomade ja 
nende saaduste suhtes tehtava ametliku 
kontrolli ulatus ja toimivus;

Or. de

Selgitus

Taimetervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid käsitlevate valdkondlike 
eeskirjade väljajätmisega muutub käesoleva määruse reguleerimisala laiendamine 
ülearuseks.

Muudatusettepanek 966
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 2 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kolmandatest riikidest pärit loomade, 
taimede ja nende saaduste suhtes tehtava 
ametliku kontrolli ulatus ja toimivus;

(g) kolmandatest riikidest pärit loomade ja 
nende saaduste suhtes tehtava ametliku 
kontrolli ulatus ja toimivus;

Or. en

Muudatusettepanek 967
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kinnitused, mis kolmas riik saab anda 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjade 
kohaselt vastu võetud nõuete järgimise või 
nendega samaväärsuse kohta.

(h) kinnitused, mis kolmas riik saab anda 
artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjade 
kohaselt vastu võetud nõuete järgimise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 968
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1 – punkt g – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) Euroopa ja Vahemeremaade 
taimekaitseorganisatsioon;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Taimetervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid käsitlevate valdkondlike 
eeskirjade väljajätmisega muutub käesoleva määruse reguleerimisala laiendamine 
ülearuseks.
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Muudatusettepanek 969
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1 – punkt g – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) Euroopa ja Vahemeremaade 
taimekaitseorganisatsioon;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 970
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1 – punkt g – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) Euroopa ja Vahemeremaade 
taimekaitseorganisatsioon;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 971
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1 – punkt g – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) rahvusvahelise 
taimekaitsekonventsiooni sekretariaat;

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Taimetervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid käsitlevate valdkondlike 
eeskirjade väljajätmisega muutub käesoleva määruse reguleerimisala laiendamine 
ülearuseks.

Muudatusettepanek 972
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1 – punkt g – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) rahvusvahelise
taimekaitsekonventsiooni sekretariaat;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 973
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1 – punkt g – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) rahvusvahelise 
taimekaitsekonventsiooni sekretariaat;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 974
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) selliste pettuste tõenäosust, mis 
võiksid eksitada tarbijate ootusi seoses 
toiduainete ja kaupade olemuse, kvaliteedi 
ja koostisega;

Or. en

Muudatusettepanek 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Kolmandate riikide poolne kontroll 
liikmesriikides

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni:

(a) kontrollist, mida kolmandate riikide 
pädevad asutused kavatsevad nende 
territooriumil läbi viia;

(b) sellise kontrolli kavandatud ajakavast 
ja ulatusest.

2.

Komisjoni eksperdid võivad lõikes 1 
osutatud kontrollis osaleda järgmiste 
asutuste taotluse korral:

(a) selliste liikmesriikide pädevad 
asutused, kus kõnealune kontroll toimub;

(b) kõnealust kontrolli tegeva kolmanda 
riigi pädevad asutused.

Komisjoni ekspertide osalemist 
korraldatakse ning lõikes 1 osutatud 
kontrolli lõplik ajakava ja ulatus 
määratakse kindlaks tihedas koostöös 
komisjoni ja kontrolli toimumiskohaks 
oleva liikmesriigi pädevate asutuste vahel.
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3. Komisjoni eksperdid osalevad lõikes 1 
osutatud kontrollis eelkõige eesmärgiga

(a) anda nõu artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade kohta;

(b) edastada liidu tasandil kättesaadavat 
teavet ja andmeid, millest võib olla kasu 
kolmanda riigi pädevate asutuste tehtavat 
kontrolli silmas pidades;

(c) tagada kolmandate riikide pädevate 
asutuste poolt tehtava kontrolli ühtsus.

Or. es

Selgitus

Eksport tuleb käesolevast määrusest välja jätta ja seda peab reguleerima iga liikmesriik ise. 
Liikmesriike kohustatakse teavitama komisjoni kontrollidest, mida teevad kolmandad riigid 
nende tema territooriumil, ja andma komisjonile võimaluse osaleda nendel kontrollkäikudel, 
mis haakub halvasti praeguse liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheliste kahepoolsete 
ekspordiläbirääkimiste süsteemiga.

Muudatusettepanek 976
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon nõuab liitu loomi ja kaupu 
eksportida kavatsevatelt kolmandatelt 
riikidelt järgmise täpse ja ajakohastatud 
teabe esitamist sanitaar- ja 
taimetervisekontrollisüsteemide üldise 
korralduse ja juhtimise kohta:

1. Komisjon nõuab liitu loomi ja kaupu 
eksportida kavatsevatelt kolmandatelt 
riikidelt järgmise täpse ja ajakohastatud 
teabe esitamist
sanitaarkontrollisüsteemide üldise 
korralduse ja juhtimise kohta:

(Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral 
tuleb teha parandus läbivalt kogu artikli 
ulatuses.)

Or. de
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Selgitus

Taimetervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid käsitlevate valdkondlike 
eeskirjade väljajätmisega muutub käesoleva määruse reguleerimisala laiendamine 
ülearuseks.

Muudatusettepanek 977
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon nõuab liitu loomi ja kaupu 
eksportida kavatsevatelt kolmandatelt 
riikidelt järgmise täpse ja ajakohastatud 
teabe esitamist sanitaar- ja 
taimetervisekontrollisüsteemide üldise 
korralduse ja juhtimise kohta:

1. Komisjon nõuab liitu loomi ja kaupu 
eksportida kavatsevatelt kolmandatelt 
riikidelt järgmise täpse ja ajakohastatud 
teabe esitamist
sanitaarkontrollisüsteemide üldise 
korralduse ja juhtimise kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 978
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon nõuab liitu loomi ja kaupu 
eksportida kavatsevatelt kolmandatelt 
riikidelt järgmise täpse ja ajakohastatud 
teabe esitamist sanitaar- ja 
taimetervisekontrollisüsteemide üldise 
korralduse ja juhtimise kohta:

1. Komisjon nõuab liitu loomi ja kaupu 
eksportida kavatsevatelt kolmandatelt 
riikidelt järgmise täpse ja ajakohastatud 
teabe esitamist
sanitaarkontrollisüsteemide üldise 
korralduse ja juhtimise kohta:

Or. de
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Muudatusettepanek 979
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tema territooriumil vastu võetud või 
kavandatavad sanitaar- või 
fütosanitaareeskirjad;

(a) tema territooriumil vastu võetud või 
kavandatavad sanitaareeskirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 980
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tema territooriumil vastu võetud või 
kavandatavad sanitaar- või 
fütosanitaareeskirjad;

(a) tema territooriumil vastu võetud või 
kavandatavad sanitaareeskirjad;

Or. de

Muudatusettepanek 981
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) riskide hindamise menetlused ja riskide 
hindamisel arvesse võetavad tegurid ning 
asjakohase sanitaar- või fütosanitaarkaitse
taseme kindlaksmääramine;

(b) riskide hindamise menetlused ja riskide 
hindamisel arvesse võetavad tegurid ning 
asjakohase sanitaarkaitse taseme 
kindlaksmääramine;

Or. en
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Muudatusettepanek 982
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) riskide hindamise menetlused ja riskide 
hindamisel arvesse võetavad tegurid ning 
asjakohase sanitaar- või fütosanitaarkaitse
taseme kindlaksmääramine;

(b) riskide hindamise menetlused ja riskide 
hindamisel arvesse võetavad tegurid ning 
asjakohase sanitaarkaitse taseme 
kindlaksmääramine;

Or. de

Muudatusettepanek 983
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) vajaduse korral liitu eksportimiseks 
mõeldud loomade ja kaupade ametliku 
kontrolli tulemused;

(f) olemasolu korral liitu eksportimiseks 
mõeldud loomade ja kaupade ametliku 
kontrolli tulemused;

Or. en

Muudatusettepanek 984
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) vajaduse korral teave liidu sanitaar-
või fütosanitaareeskirjadele või artikli 121 
teises lõigus sätestatud soovituste 

(g) vajaduse korral teave liidu
sanitaareeskirjadele või artikli 121 teises 
lõigus sätestatud soovituste 
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arvessevõtmiseks tehtud muudatuste kohta 
kontrollisüsteemide ülesehituses või 
toimimises.

arvessevõtmiseks tehtud muudatuste kohta 
kontrollisüsteemide ülesehituses või 
toimimises.

Or. en

Muudatusettepanek 985
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) vajaduse korral teave liidu sanitaar-
või fütosanitaareeskirjadele või artikli 121 
teises lõigus sätestatud soovituste 
arvessevõtmiseks tehtud muudatuste kohta 
kontrollisüsteemide ülesehituses või 
toimimises.

(g) vajaduse korral teave liidu
sanitaareeskirjade või artikli 121 teises 
lõigus sätestatud soovituste 
arvessevõtmiseks tehtud muudatuste kohta 
kontrollisüsteemide ülesehituses või 
toimimises.

Or. de

Muudatusettepanek 986
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 139 vastu delegeeritud õigusakte 
seoses kolmandatest riikidest liitu 
sisenevatele loomadele ja kaupadele 
seatavate tingimustega, kui need on 
vajalikud selleks, et tagada loomade ja 
kaupade vastavus artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadega kehtestatud asjaomastele 
nõuetele, v.a artikli 1 lõike 2 lõike punktid 
d, e, g ja h ja määruse (EÜ) nr 853/2004 
artikkel 6, või nõuetele, mis on 
tunnistatud kõnealuste nõuetega vähemalt 

1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 139 vastu delegeeritud õigusakte 
seoses kolmandatest riikidest liitu 
sisenevatele loomadele ja kaupadele 
seatavate tingimustega, kui need on 
vajalikud selleks, et tagada loomade ja 
kaupade vastavus artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadega kehtestatud asjaomastele 
nõuetele, v.a artikli 1 lõike 2 lõike punktid 
d, e, g ja h ja määruse (EÜ) nr 853/2004 
artikkel 6.
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samaväärseks.

Or. en

Muudatusettepanek 987
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teatavad kolmandatest riikidest pärit 
looma- ja kaubasaadetised saadetakse välja 
ettevõtetest ja saadakse või valmistatakse 
ettevõtetes, mis vastavad lõikes 1 osutatud 
asjaomastele nõuetele või nõuetele, mis on 
tunnistatud kõnealuste nõuetega vähemalt 
samaväärseks;

(b) teatavad kolmandatest riikidest pärit 
looma- ja kaubasaadetised saadetakse välja 
ettevõtetest ja saadakse või valmistatakse 
ettevõtetes, mis vastavad lõikes 1 osutatud 
asjaomastele nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 988
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teatavate looma- ja kaubasaadetistega 
peab olema kaasas ametlik sertifikaat, 
ametlik kinnitus või mis tahes muu tõend, 
mis näitab, et saadetis vastab lõikes 1 
osutatud asjaomastele nõuetele või 
nõuetele, mis on tunnistatud kõnealuste 
nõuetega vähemalt samaväärseks;

(c) teatavate looma- ja kaubasaadetistega 
peab olema kaasas ametlik sertifikaat, 
ametlik kinnitus või mis tahes muu tõend, 
mis näitab, et saadetis vastab lõikes 1 
osutatud asjaomastele nõuetele;

Or. en
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Muudatusettepanek 989
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) mis tahes muu nõue, mis on vajalik 
tagamaks, et teatavad loomad ja kaubad
kaitsevad tervist ja geneetiliselt 
muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonda 
tasemel, mis on samaväärne lõikes 1
osutatud nõuete kohaselt tagatuga.

(e) mis tahes muu nõue, mis on vajalik 
tagamaks, et teatavad loomad ja kaubad
vastavad lõikes 1 toodud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 990
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kiidab rakendusaktidega
heaks taotluse, mille asjaomane kolmas riik 
on talle sel eesmärgil edastanud koos 
nõuetekohaste tõendite ja tagatistega selle 
kohta, et kõnealusest kolmandast riigist 
pärit asjaomased loomad ja kaubad 
vastavad artikli 125 lõikes 1 osutatud 
asjaomastele nõuetele või nendega 
samaväärsetele nõuetele. Need 
rakendusaktid võetakse vastu ja neid 
ajakohastatakse kooskõlas artikli 141 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2. Komisjon kiidab artikli 139 kohaselt 
delegeeritud õigusaktidega heaks taotluse, 
mille asjaomane kolmas riik on talle sel 
eesmärgil edastanud koos nõuetekohaste 
tõendite ja tagatistega selle kohta, et 
kõnealusest kolmandast riigist pärit 
asjaomased loomad ja kaubad vastavad 
artikli 125 lõikes 1 osutatud asjaomastele 
nõuetele või nendega samaväärsetele 
nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 991
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kolmanda riigi pädevate asutuste poolne 
piisav ametlik kontroll ja muud meetmed, 
millega hinnatakse ohtu inimeste, loomade
või taimede tervisele, loomade heaolule või
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale;

(c) kolmanda riigi pädevate asutuste poolne 
piisav ametlik kontroll ja muud meetmed, 
millega hinnatakse ohtu inimeste või
loomade tervisele, loomade heaolule või 
keskkonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 992
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kolmanda riigi pädevate asutuste poolne 
piisav ametlik kontroll ja muud meetmed, 
millega hinnatakse ohtu inimeste, loomade
või taimede tervisele, loomade heaolule või 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale;

(c) kolmanda riigi pädevate asutuste poolne 
piisav ametlik kontroll ja muud meetmed, 
millega hinnatakse ohtu inimeste või
loomade tervisele, loomade heaolule või 
geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale;

Or. de

Muudatusettepanek 993
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kas kolmas riik esitab kiiresti ja 
korrapäraselt teavet ohtude kohta inimeste,
loomade või taimede tervisele, loomade 
heaolule või geneetiliselt muundatud 
organismide ja taimekaitsevahendite 
puhul keskkonnale;

(d) kas kolmas riik esitab kiiresti ja 
korrapäraselt teavet ohtude kohta inimeste
või loomade tervisele, loomade heaolule 
või keskkonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 994
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kas kolmas riik esitab kiiresti ja 
korrapäraselt teavet ohtude kohta inimeste,
loomade või taimede tervisele, loomade 
heaolule või geneetiliselt muundatud 
organismide ja taimekaitsevahendite puhul 
keskkonnale;

(d) kas kolmas riik esitab kiiresti ja 
korrapäraselt teavet ohtude kohta inimeste
või loomade tervisele, loomade heaolule 
või geneetiliselt muundatud organismide ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale;

Or. de

Muudatusettepanek 995
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 3 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tingimused, mida kohaldatakse ettevõtete 
suhtes, millest loomi ja kaupu liitu 
eksporditakse, vastavad nõuetele, mis on
samaväärsed artikli 125 lõikes 1 osutatud 
nõuetega;

i) tingimused, mida kohaldatakse ettevõtete 
suhtes, millest loomi ja kaupu liitu 
eksporditakse, vastavad nõuetele, mis on
osutatud artikli 125 lõikes 1;
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Or. en

Muudatusettepanek 996
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) mis tahes muu teave või andmed, mis 
tõendavad kolmanda riigi suutlikkust 
tagada, et liitu sisenevad ainult sellised 
loomad või kaubad, mille puhul on 
pakutava kaitse tase samaväärne 
tasemega, mille tagavad artikli 125 lõikes 
1 osutatud asjaomased nõuded.

(f) mis tahes muu teave või andmed, mis 
tõendavad kolmanda riigi suutlikkust 
tagada, et liitu sisenevad ainult sellised 
loomad või kaubad, mille puhul on 
pakutava kaitse tase sama, mille tagavad 
artikli 125 lõikes 1 osutatud asjaomased 
nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 997
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui muudel kui määruse (EÜ) nr 
178/2002 artiklis 53, määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] artiklis 249 ning määruse 
(EL) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the
Regulation on protective measures 
against pests of plants] artikli 27 lõikes 1, 
artikli 29 lõikes 1, artikli 40 lõikes 2, 
artikli 41 lõikes 2, artikli 47 lõikes 1, 
artikli 49 lõikes 2 ja artikli 50 lõikes 2
osutatud juhtudel leidub tõendeid, et 
teatavate kolmandast riigist, selle 

1. Kui muudel kui määruse (EÜ) nr 
178/2002 artiklis 53, määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] artiklis 249 osutatud 
juhtudel leidub tõendeid, et teatavate 
kolmandast riigist, selle piirkonnast või 
kolmandate riikide rühmast pärit loomade 
või kaupade sisenemine liitu võib kujutada 
endast riski inimeste või loomade tervisele
või keskkonnale või et artikli 1 lõikes 2 
osutatud eeskirju tõenäoliselt rikutakse 
laiaulatuslikult ja olulisel määral, võtab 
komisjon kooskõlas artikliga 139 
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piirkonnast või kolmandate riikide rühmast 
pärit loomade või kaupade sisenemine liitu 
võib kujutada endast riski inimeste,
loomade või taimede tervisele ja GMOde 
ja taimekaitsevahendite puhul
keskkonnale või et artikli 1 lõikes 2 
osutatud eeskirju tõenäoliselt rikutakse 
laiaulatuslikult ja olulisel määral, võtab 
komisjon rakendusaktidega meetmed 
sellise riski vähendamiseks või rikkumise 
lõpetamiseks. Rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 141 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

delegeeritud õigusaktidega meetmed 
sellise riski vähendamiseks või rikkumise 
lõpetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 998
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui muudel kui määruse (EÜ) nr 
178/2002 artiklis 53, määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] artiklis 249 ning määruse 
(EL) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] artikli 27 lõikes 1, 
artikli 29 lõikes 1, artikli 40 lõikes 2, 
artikli 41 lõikes 2, artikli 47 lõikes 1, 
artikli 49 lõikes 2 ja artikli 50 lõikes 2
osutatud juhtudel leidub tõendeid, et 
teatavate kolmandast riigist, selle 
piirkonnast või kolmandate riikide rühmast 
pärit loomade või kaupade sisenemine liitu 
võib kujutada endast riski inimeste,
loomade või taimede tervisele ja GMOde 
ja taimekaitsevahendite puhul keskkonnale 
või et artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirju 
tõenäoliselt rikutakse laiaulatuslikult ja 
olulisel määral, võtab komisjon 

1. Kui muudel kui määruse (EÜ) nr 
178/2002 artiklis 53 ja määruse (EL) nr
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] artiklis 249 osutatud 
juhtudel leidub tõendeid, et teatavate 
kolmandast riigist, selle piirkonnast või 
kolmandate riikide rühmast pärit loomade 
või kaupade sisenemine liitu võib kujutada 
endast riski inimeste või loomade tervisele
ning GMOde ja taimekaitsevahendite 
puhul keskkonnale või et artikli 1 lõikes 2 
osutatud eeskirju tõenäoliselt rikutakse 
laiaulatuslikult ja olulisel määral, võtab 
komisjon rakendusaktidega meetmed 
sellise riski vähendamiseks või rikkumise 
lõpetamiseks. Rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 141 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.
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rakendusaktidega meetmed sellise riski 
vähendamiseks või rikkumise 
lõpetamiseks. Rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 141 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 999
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nõue, et lõikes 1 osutatud, teatavatest 
kolmandatest riikidest või nende 
piirkondadest pärit või sealt lähetatud 
looma- ja kaubasaadetistega peab olema 
kaasas ametlik sertifikaat, ametlik kinnitus 
või mis tahes muu tõend, mis näitab, et 
saadetis vastab artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadega kehtestatud nõuetele või 
nõuetele, mis on tunnistatud kõnealuste 
nõuetega vähemalt samaväärseks;

(d) nõue, et lõikes 1 osutatud, teatavatest 
kolmandatest riikidest või nende 
piirkondadest pärit või sealt lähetatud 
looma- ja kaubasaadetistega peab olema 
kaasas ametlik sertifikaat, ametlik kinnitus 
või mis tahes muu tõend, mis näitab, et 
saadetis vastab artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjadega kehtestatud nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 1000
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 128 välja jäetud

Samaväärsus

1. Artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjade 
kohaldamisalas, v.a kõnealuse lõike 
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punktid d, e, g ja h, võib komisjon 
rakendusaktidega tunnistada kõnealuste 
eeskirjadega samaväärseks kolmandas 
riigis või selle piirkonnas kohaldatavad 
meetmed, lähtudes järgmistest alustest:

(a) asjaomase kolmanda riigi poolt artikli 
124 lõike 1 kohaselt esitatud teabe ja 
andmete põhjalik uurimine;

(b) artikli 119 lõike 1 kohaselt tehtud 
kontrolli rahuldavad tulemused.

Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 141 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Lõikes 1 osutatud rakendusaktides 
sätestatakse asjaomasest kolmandast 
riigist või selle piirkonnast loomade või 
kaupade liitu sisenemise kord, mis võib 
hõlmata järgmist:

(a) selliste ametlike sertifikaatide või 
kinnituste laad ja sisu, mis peavad 
loomade või kaupadega kaasas olema;

(b) loomade ja kaupade liitu sisenemise 
suhtes kohaldatavad erinõuded ja 
sisenemisel tehtav ametlik kontroll;

(c) vajaduse korral menetlused asjaomase 
kolmanda riigi selliste piirkondade või 
ettevõtete loetelude koostamiseks ja 
muutmiseks, millest lubatakse loomi ja 
kaupu liitu tuua.

3. Komisjon tühistab rakendusaktidega 
viivitamata lõikega 1 ette nähtud 
rakendusaktid, kui samaväärsuse 
tunnustamise mis tahes tingimus ei ole 
enam täidetud.

Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 141 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Ka põhjendused tuleb 
vastavalt kohandada.)

Or. en
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Selgitus

On oht, et kolmandatest riikidest pärit tooted kuulutatakse „samaväärseks”, kuigi nad 
tegelikult paljude inimeste arvates ei vasta ELi õigusaktide nõuetele. Selle mõiste 
sissetoomine käesolevasse määrusesse avaks ukse kontrollimatutele kuritarvitusvõimalustele 
(nt seoses rümpade töötlemisega, hormoonide kasutamisega liha tootmisel jne).

Muudatusettepanek 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 128 a

Arenguriikide toetamine

1. Selle tagamiseks, et arenguriigid on
suutelised järgima käesoleva määruse 
sätteid, võib võtta meetmeid ja rakendada 
neid seni, kuni need avaldavad 
märgatavat mõju, eesmärgiga toetada 
järgmisi tegevusi: 

– loomade ja kaupade liitu sisenemise 
tingimuste täitmine;

– liitu eksporditavate saaduste ametliku 
kontrolli korraldamise suuniste 
väljatöötamine;

– Euroopa Liidu või liikmesriikide 
ekspertide saatmine arenguriikidesse, et 
abistada ametliku kontrolli korraldamisel; 

– kontrolle läbiviivate arenguriigi 
töötajate kaasamine täiendõppesse või 
koolitustesse.

2. Komisjonile antakse artikli 139 
kohaselt õigus vastu võtta delegeeritud 
õigusakte, mis hõlmavad sätteid selle 
kohta, millised on lõikes 1 osutatud viisid 
arenguriikide toetamiseks.

Or. de
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Selgitus

Juba kehtivatele eeskirjadele toetudes tuleks ka tulevikus tagada, et arenguriike toetatakse 
kontrolli teostamise suutlikkuse väljaarendamisel.

Muudatusettepanek 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib korraldada koolitusi 
pädevate asutuste töötajatele ja vajaduse 
korral liikmesriikide muude asutuste 
töötajatele, kes on kaasatud käesoleva 
määruse sätete ja artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade võimaliku rikkumise uurimisse.

Komisjon korraldab koolitusi pädevate 
asutuste töötajatele ja vajaduse korral 
liikmesriikide muude asutuste töötajatele, 
kes on kaasatud käesoleva määruse sätete 
ja artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjade 
võimaliku rikkumise uurimisse.

Or. es

Selgitus

Loogiline on, et see ei ole komisjoni õigus, vaid nõukogu ja parlamendi mandaat.

Muudatusettepanek 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib koolitusi korraldada
koostöös liikmesriikidega.

Komisjon korraldab koolitusi koostöös 
liikmesriikidega.

Or. es

Selgitus

Loogiline on, et see ei ole komisjoni õigus, vaid nõukogu ja parlamendi mandaat.
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Muudatusettepanek 1004
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob elektroonilise 
teabehaldussüsteemi (edaspidi „IMSOC”) 
selliste mehhanismide ja vahendite 
terviklikuks toimimiseks, mille kaudu 
hallatakse ja töödeldakse ametliku 
kontrolliga seotud andmeid, teavet ja 
dokumente, ning haldab seda.

1. Komisjon loob elektroonilise 
teabehaldussüsteemi (edaspidi „IMSOC”) 
selliste mehhanismide ja vahendite 
terviklikuks toimimiseks, mille kaudu 
hallatakse ja töödeldakse ning edastatakse 
liikmesriikide andmebaasidest 
automaatselt ametliku kontrolliga seotud 
andmeid, teavet ja dokumente, ning haldab 
seda.

Or. de

Selgitus

Tuleb luua võimalus kasutada liikmesriikide olemasolevaid andmebaase asjaomaste andmete 
edastamiseks.

Muudatusettepanek 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob elektroonilise 
teabehaldussüsteemi (edaspidi „IMSOC”) 
selliste mehhanismide ja vahendite 
terviklikuks toimimiseks, mille kaudu 
hallatakse ja töödeldakse ametliku 
kontrolliga seotud andmeid, teavet ja 
dokumente, ning haldab seda.

1. Komisjon loob elektroonilise 
teabehaldussüsteemi (edaspidi „IMSOC”) 
selliste mehhanismide ja vahendite 
terviklikuks toimimiseks, mille kaudu 
hallatakse ja töödeldakse ning vahetatakse 
automaatselt ametliku kontrolliga seotud 
andmeid, teavet ja dokumente, ning haldab 
seda.

Or. en
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Muudatusettepanek 1006
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob elektroonilise 
teabehaldussüsteemi (edaspidi „IMSOC”) 
selliste mehhanismide ja vahendite 
terviklikuks toimimiseks, mille kaudu 
hallatakse ja töödeldakse ametliku 
kontrolliga seotud andmeid, teavet ja 
dokumente, ning haldab seda.

1. Komisjon loob elektroonilise 
teabehaldussüsteemi (edaspidi „IMSOC”) 
selliste mehhanismide ja vahendite 
terviklikuks toimimiseks, mille kaudu 
hallatakse ja töödeldakse ametliku 
kontrolliga seotud andmeid, teavet ja 
dokumente, ning haldab seda, võttes 
arvesse olemasolevaid liikmesriikide 
süsteeme.

Or. en

Selgitus

Paljudel liikmesriikidel juba on või nad on lubanud juurutada elektroonilised süsteemid, et 
vähendada haldust ja parandada kulutasuvust. Tarbetu topelttöö vältimiseks tuleks kõikides 
tulevastes komisjoni poolt loodavates teabehaldussüsteemides võtta arvesse olemasolevaid 
süsteeme ja need nendega ühildatavaks muuta.

Muudatusettepanek 1007
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Elektrooniliste sertifikaatide või 
muude e-dokumentide edastamisel 
kasutavad komisjon ja liikmesriigid 
rahvusvaheliselt standardiseeritud 
programmeerimiskeeli, sõnumistruktuure, 
andmeside protokolle ja turvalisi 
edastamisviise.
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Or. de

Selgitus

Koostalitlusvõime on teabehaldussüsteemi toimimise vältimatu eeltingimus.

Muudatusettepanek 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlmab täielikult komisjoni hallatavaid 
olemasolevaid elektroonilisi süsteeme, 
mida kasutatakse andmete, teabe ja 
dokumentide kiireks vahetamiseks seoses 
riskidega inimeste ja loomade tervisele ja 
heaolule ning taimede tervisele, nagu on 
ette nähtud määruse (EÜ) nr 178/2002 
artikliga 50, määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikliga 20 ja määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] artikliga 97;

(b) hõlmab täielikult komisjoni hallatavaid 
olemasolevaid elektroonilisi süsteeme, 
mida kasutatakse andmete, teabe ja 
dokumentide kiireks vahetamiseks seoses 
riskidega inimeste ja loomade tervisele ja 
heaolule ning mahepõllumajandusele ja
mis tahes muule valdkonnale, nagu on ette 
nähtud määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 
50, määruse (EL) nr XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] artikliga 20;

Or. es

Selgitus

Käesolevas artiklis ei mainita mahepõllumajanduses kasutatavat teabesüsteemi (OFIS). 
Samuti pole teada, kas kvaliteedierinevusi käsitlevat teavet võetakse arvesse. Kooskõlas 
artikli 1 lõike 2 punkti g käsitlevas muudatusettepanekus esitatud reguleerimisalaga.

Muudatusettepanek 1009
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlmab täielikult komisjoni hallatavaid 
olemasolevaid elektroonilisi süsteeme, 
mida kasutatakse andmete, teabe ja 
dokumentide kiireks vahetamiseks seoses 
riskidega inimeste ja loomade tervisele ja
heaolule ning taimede tervisele, nagu on 
ette nähtud määruse (EÜ) nr 178/2002 
artikliga 50, määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikliga 20 ja määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] artikliga 97;

(b) hõlmab täielikult komisjoni hallatavaid 
olemasolevaid elektroonilisi süsteeme, 
mida kasutatakse andmete, teabe ja 
dokumentide kiireks vahetamiseks seoses 
riskidega inimeste ja loomade tervisele
ning loomade heaolule, nagu on ette 
nähtud määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 
50 ja määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikliga 20;

Or. de

Selgitus

Taimetervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid käsitlevate valdkondlike 
eeskirjade väljajätmisega muutub käesoleva määruse reguleerimisala laiendamine 
ülearuseks.

Muudatusettepanek 1010
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlmab täielikult komisjoni hallatavaid 
olemasolevaid elektroonilisi süsteeme, 
mida kasutatakse andmete, teabe ja 
dokumentide kiireks vahetamiseks seoses 
riskidega inimeste ja loomade tervisele ja 
heaolule ning taimede tervisele, nagu on 
ette nähtud määruse (EÜ) nr 178/2002
artikliga 50, määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 

(b) hõlmab täielikult komisjoni hallatavaid 
olemasolevaid elektroonilisi süsteeme, 
mida kasutatakse andmete, teabe ja 
dokumentide kiireks vahetamiseks seoses 
riskidega inimeste ja loomade tervisele ja 
heaolule ning taimede tervisele, nagu on 
ette nähtud määruse (EÜ) nr 178/2002 
artikliga 50, määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
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number of the Regulation on animal 
health] artikliga 20 ja määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] artikliga 97;

number of the Regulation on animal 
health] artikliga 20, ning seoses 
toidualaste pettustega üldiselt;

Or. en

Muudatusettepanek 1011
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlmab täielikult komisjoni hallatavaid 
olemasolevaid elektroonilisi süsteeme, 
mida kasutatakse andmete, teabe ja 
dokumentide kiireks vahetamiseks seoses 
riskidega inimeste ja loomade tervisele ja
heaolule ning taimede tervisele, nagu on 
ette nähtud määruse (EÜ) nr 178/2002 
artikliga 50, määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikliga 20 ja määruse (EL) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] artikliga 97;

(b) hõlmab täielikult komisjoni hallatavaid 
olemasolevaid elektroonilisi süsteeme, 
mida kasutatakse andmete, teabe ja 
dokumentide kiireks vahetamiseks seoses 
riskidega inimeste ja loomade tervisele
ning loomade heaolule, nagu on ette 
nähtud määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 
50 ja määruse (EL) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] artikliga 20;

Or. de

Muudatusettepanek 1012
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Elektrooniliste andmete, nt 
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elektrooniliste sertifikaatide vahetamisel 
kasutavad komisjon ja liikmesriikide 
pädevad asutused rahvusvaheliselt 
standarditud keelt, sõnumistruktuuri ja 
infovahetuse protokolle. 

Or. en

Muudatusettepanek 1013
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on siiski õigus võtta artikli 139 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte selle 
kohta, millal ja mis määral kohaldatakse 
esimest lõiku teises lõigus osutatud 
kaupade suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui eksporditud kaupade ja loomade 
ekspordisertifikaadi väljastamise suhtes 
kohaldatakse liidu eeskirju, võimaldab 
IMSOC lähetamiskoha pädevatel 
asutustel ja teistel kõnealustel loomade 
või kaupade ametliku kontrolli eest 
vastutavatel pädevatel asutustel vahetada 
reaalajas andmeid, teavet ja dokumente 
selliste loomade või kaupade kohta ning 
nende suhtes tehtud ametliku kontrolli 
tulemuste kohta.

välja jäetud
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Or. es

Selgitus

Kuna ühenduse tasandil väliskaubanduspoliitikat ei ole, ei ole kohane, et komisjon oleks 
osaline kolmanda riigi ja liikmesriigi vaheliste kahepoolsete läbirääkimiste protsessis 
eksporditingimuste kokkuleppimiseks selle kolmanda riigiga.

Muudatusettepanek 1015
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva peatüki kohaselt toimides 
seavad pädevad asutused esikohale 
meetmed, mis võetakse selleks, et 
kõrvaldada riskid inimeste, loomade ja 
taimede tervisele, loomade heaolule ning
GMOde ja taimekaitsevahendite puhul
keskkonnale.

1. Käesoleva peatüki kohaselt toimides 
seavad pädevad asutused esikohale 
meetmed, mis võetakse selleks, et 
kõrvaldada riskid inimeste või loomade 
tervisele, loomade heaolule ning 
keskkonnale. Arvestades pettuste 
suurenevat sagenemist toiduvaldkonnas, 
tuleks pöörata rohkem tähelepanu 
võitlusele selliste tavade vastu, mis 
eksitavad tarbijaid nende ostetava ja 
tarbitava toidu olemuse või kvaliteedi 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 1016
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva peatüki kohaselt toimides 
seavad pädevad asutused esikohale 
meetmed, mis võetakse selleks, et 
kõrvaldada riskid inimeste, loomade ja 

1. Käesoleva peatüki kohaselt toimides 
seavad pädevad asutused esikohale 
meetmed, mis võetakse selleks, et 
kõrvaldada riskid inimeste ja loomade 
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taimede tervisele, loomade heaolule ning 
GMOde ja taimekaitsevahendite puhul 
keskkonnale.

tervisele, loomade heaolule ning GMOde 
ja taimekaitsevahendite puhul keskkonnale.

Or. de

Muudatusettepanek 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva peatüki kohaselt toimides 
seavad pädevad asutused esikohale 
meetmed, mis võetakse selleks, et 
kõrvaldada riskid inimeste, loomade ja 
taimede tervisele, loomade heaolule ning 
GMOde ja taimekaitsevahendite puhul 
keskkonnale.

1. Käesoleva peatüki kohaselt toimides 
seavad pädevad asutused esikohale 
meetmed, mis võetakse selleks, et 
kõrvaldada riskid inimeste ja loomade 
tervisele, loomade heaolule ning GMOde 
ja taimekaitsevahendite puhul keskkonnale.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 1 lõike 2 punkti g käsitlevas muudatusettepanekus käesoleva määruse jaoks 
kavandatud reguleerimisalaga.

Muudatusettepanek 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rangema ametliku kontrolli tegemine 
loomade, kaupade ja ettevõtjate suhtes 
teatava ajavahemiku jooksul;

(a) rangema ametliku kontrolli tegemine 
loomade, kaupade ja ettevõtjate suhtes 
teatava ajavahemiku jooksul vastavalt riski 
olemusele;

Or. es
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Selgitus

Täpsustatakse tähtaega, kohandades seda võimaliku riski olemusele, et vältida subjektiivset 
tõlgendamist.

Muudatusettepanek 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtavad asjakohaseid meetmeid 
tagamaks, et ettevõtja heastab rikkumise ja
hoidub sellest edaspidi.

(b) võtavad asjakohaseid meetmeid 
tagamaks, et ettevõtja heastab rikkumise ja
loob süsteemi rikkumiste edasiseks 
vältimiseks.

Or. en

Selgitus

Määruses 1/2005 sätestatud nõue näeb ette, et vedaja peab looma süsteemi rikkumiste 
edasiseks vältimiseks. See sõnastus on komisjoni pakutuga võrreldes selgem.

Muudatusettepanek 1020
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kui artikli 18 lõike 1 punkti b 
alapunktis i sätestatud teekonnalehtede 
ametliku kontrolli tulemus ei ole 
rahuldav, nõuab korraldajalt kavatsetud 
pika teekonna korralduse muutmist 
selliselt, et see vastab määruse (EÜ) nr 
1/2005 nõuetele.

Or. en
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Selgitus

Määruses 1/2005 loomade kaitse kohta vedamise ajal on sätestatud, et kui teekonnalehel 
(teekonna plaan, mis tuleb esitada pädevale asutusele enne loomade pikamaavedu) ei ole 
näidatud, et määruse nõudeid teekonna jooksul järgitakse, võib pädev asutus korraldajalt 
nõuda kavandatud pika teekonna korralduse muutmist. Kavandatav määrus ametliku kontrolli 
kohta muudab määruse 1/2005 selle sätte kehtetuks. Seetõttu tuleks see kavandatavasse 
määrusesse ametliku kontrolli kohta sisse võtta.

Muudatusettepanek 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) annavad korralduse loomade 
mahalaadimiseks, üleviimiseks teisele 
transpordivahendile ja loomade eest
hoolitsemiseks, karantiiniks, loomade 
tapmise edasilükkamiseks;

(b) annavad korralduse loomade 
mahalaadimiseks, üleviimiseks teisele 
transpordivahendile, loomade varju alla 
paigutamiseks koos asjakohase 
hooldusega, karantiiniks, loomade tapmise 
edasilükkamiseks, et vajaduse korral võiks 
saada veterinaarabi;

Or. en

Selgitus

On vaja täpsustada, mida tähendab „hoolitsemine”. Pakutud lisasõnad sisalduvad määruses 
1/2005 loomade kaitse kohta vedamise ajal. Kavandatav määrus ametliku kontrolli kohta 
muudab määruse 1/2005 need sõnad kehtetuks. Seetõttu tuleks need kavandatavasse 
määrusesse ametliku kontrolli kohta sisse võtta.

Muudatusettepanek 1022
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) nõuavad määruse (EÜ) nr 
1099/2009 kohaldamisalasse kuuluvatelt 
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ja loomi surmavatelt või surmamisega 
seotud toiminguid tegevatelt ettevõtjatelt, 
et nad muudaksid oma standardset 
töökorda ning eelkõige vähendaksid 
tootmist või peataksid selle;

Or. en

Selgitus

See õigus sisaldub määruses 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel. Kavandatav 
määrus ametliku kontrolli kohta muudab määruse 1099/2009 selle õiguse kehtetuks. Seetõttu 
tuleks see õigus kavandatavasse määrusesse ametliku kontrolli kohta sisse võtta.

Muudatusettepanek 1023
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) annavad korralduse sagedasema või 
süstemaatilisema ametliku kontrolli 
kohaldamiseks asjaomase ettevõtja 
teatavate tegevuste suhtes;

(f) annavad korralduse sagedasema või 
süstemaatilisema ametliku kontrolli 
kohaldamiseks asjaomase ettevõtja 
teatavate tegevuste suhtes, sh loomade veo 
puhul, nõudes veterinaararsti viibimist 
loomade laadimise juures;

Or. en

Selgitus

Määrus 1/2005 loomade kaitse kohta vedamise ajal annab pädevale asutusele õiguse nõuda 
veterinaararsti viibimist loomade laadimise juures. Kavandatav määrus ametliku kontrolli 
kohta muudab määruse 1/2005 need sõnad kehtetuks. Seepärast tuleks need nüüd 
kavandatavasse määrusesse ametliku kontrolli kohta sisse võtta, kuna tegemist on olulise 
meetmega, mis aitab parandada loomade kaitse nõuetest kinnipidamist nende vedamise ajal. 

Muudatusettepanek 1024
Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) annavad korralduse asjaomase ettevõtte, 
käitise või transpordivahendi tunnustamise 
või transpordiettevõtja tegevusloa 
peatamiseks või tühistamiseks;

(j) annavad korralduse asjaomase ettevõtte, 
käitise või transpordivahendi tunnustamise 
või transpordiettevõtja tegevusloa või 
autojuhi pädevustunnistuse peatamiseks 
või tühistamiseks;

Or. en

Selgitus

On tähtis, et autojuhi pädevustunnistust saaks asjakohastel juhtudel peatada või ära võtta, 
eelkõige kui rikkumine näitab, et autojuhil puuduvad piisavad teadmised või teadlikkus 
loomade vedamiseks vastavalt määrusele 1/2005 loomade kaitse kohta vedamise ajal.

Muudatusettepanek 1025
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) kui artikli 18 lõike 1 punkti b 
alapunktis i sätestatud teekonnalehtede 
ametlik kontroll teeb kindlaks nõuete 
rikkumise, nõuab korraldajalt kavatsetud 
pika teekonna korralduse muutmist 
selliselt, et see vastab määruse (EÜ) nr 
1/2005 nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 – lõige 1 – lõik 1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata sellest, millist majanduslikku 
eelist saavutada püütakse, tuleb karistuste 
määramisel ka arvesse võtta tarbijate 
tervise kahjustamise riski.

Or. de

Selgitus

Ka selliste juhtumite puhul, kus eeskirjade rikkumisega saavutatud majanduslik eelis ei ole 
suur, aga kus tarbijate tervis võib suures ohus olla, tuleks ette näha piisavalt karm karistus.

Muudatusettepanek 1027
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse sätete ja artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade eiramise korral kohaldatavad 
rahalised karistused nullivad majandusliku
kasu, mida loodeti rikkumisega saada.

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse sätete ja artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade eiramise korral kohaldatavad 
rahalised karistused on vähemalt 
kahekordsed võrreldes majandusliku
kasuga, mida loodeti rikkumisega saada.

Or. en

Muudatusettepanek 1028
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse sätete ja artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade eiramise korral kohaldatavad 

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse sätete ja artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade eiramise korral kohaldatavad 
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rahalised karistused nullivad majandusliku
kasu, mida loodeti rikkumisega saada.

rahalised karistused on vähemalt 
kahekordsed võrreldes majandusliku
kasuga, mida loodeti rikkumisega saada.

Or. en

Muudatusettepanek 1029
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võltsitud või eksitavate ametlike 
sertifikaatide väljastamine;

(b) võltsitud või eksitavate ametlike 
sertifikaatide ja deklaratsioonide
väljastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1030
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tarbijatele tervisekahjustuste 
tekitamine;

Or. de

Muudatusettepanek 1031
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et käesolevas 
artiklis osutatud rahaliste karistuste 
kohaldamisest saadavaid vahendeid 
kasutatakse teavitus- ja koolitusmeetmete 
jaoks tootmisetapis, mille eest on karistus 
määratud.

Or. it

Muudatusettepanek 1032
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 136 a

Rikkumistest teatamine

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused kehtestavad tõhusad ja 
usaldusväärsed mehhanismid, et 
soodustada käesoleva määruse ja 
käesoleva määrusega seotud riigisiseste 
sätete potentsiaalsest või tegelikust 
rikkumisest teatamist pädevatele
asutustele.

2. Lõikes 1 osutatud mehhanismid 
hõlmavad vähemalt järgmist:

(a) rikkumisteadete vastuvõtmise 
erimenetlused ja nende järelkontroll;

(b) asutuse nende töötajate asjakohane 
kaitse, kes teatavad asutuses toime 
pandud rikkumistest, vähemalt 
kättemaksu, diskrimineerimise või muud 
laadi ebavõrdse kohtlemise eest;

(c) selliste isikuandmete kaitse, mis 
hõlmab nii isikut, kes teatab rikkumisest, 
kui ka füüsilist isikut, kes on väidetavalt 
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vastutav rikkumise toimepanemise eest, 
kooskõlas direktiivis 95/46/EÜ sätestatud 
põhimõtetega;

(d) selged eeskirjad, millega tagatakse, et 
asutuses toime pandud rikkumistest 
teatanud isiku konfidentsiaalsus on igal 
juhul tagatud, välja arvatud juhul, kui 
siseriikliku õiguse kohaselt nõutakse 
edasise uurimise või järgneva 
kohtumenetluse raames selle 
avalikustamist.

3. Liikmesriigid nõuavad, et asutustel on 
olemas asjakohane kord, mille kohaselt 
nende töötajad teatavad rikkumistest 
ettevõttesiseselt sõltumatu ja autonoomse 
erikanali kaudu. Sellise kanali võib luua 
ka sotsiaalpartnerite poolt sõlmitavate 
kokkulepetega. Kohaldatakse samasugust 
kaitset, nagu on osutatud lõike 2 
punktides b, c ja d.

Or. en

Selgitus

Käesolev artikkel, mille eesmärk on kaitsta rikkumistest teatajaid, on võetud sisse mitmesse 
õigusakti.

Muudatusettepanek 1033
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjonil on tõendeid olulise puuduse 
kohta liikmesriigi kontrollisüsteemis, mis 
võib endast kujutada laialdast riski
inimeste, loomade ja taimede tervisele, 
loomade heaolule ning GMOde ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale 
või kaasa tuua artikli 1 lõikes 2 osutatud 

Kui komisjonil on tõendeid olulise puuduse 
kohta liikmesriigi kontrollisüsteemis, mis 
võib endast kujutada laialdast riski 
inimeste või loomade tervisele, loomade 
heaolule ning keskkonnale, kaasa tuua 
tarbija ootuste petmise seoses toidu või
kaupade olemuse, kvaliteedi või 
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eeskirjade laialdase rikkumise, võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu ühe või 
mitu järgmist meedet, mida kohaldatakse 
kuni kontrollisüsteemi puuduse 
kõrvaldamiseni:

koostisega või muul viisil kaasa tuua artikli 
1 lõikes 2 osutatud eeskirjade laialdase 
rikkumise, võtab komisjon 
rakendusaktidega vastu ühe või mitu 
järgmist meedet, mida kohaldatakse kuni 
kontrollisüsteemi puuduse kõrvaldamiseni:

Or. en

Muudatusettepanek 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjonil on tõendeid olulise puuduse 
kohta liikmesriigi kontrollisüsteemis, mis 
võib endast kujutada laialdast riski 
inimeste, loomade ja taimede tervisele, 
loomade heaolule ning GMOde ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale 
või kaasa tuua artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade laialdase rikkumise, võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu ühe või 
mitu järgmist meedet, mida kohaldatakse 
kuni kontrollisüsteemi puuduse 
kõrvaldamiseni:

Kui komisjonil on tõendeid olulise puuduse 
kohta liikmesriigi kontrollisüsteemis, mis 
võib endast kujutada laialdast riski 
inimeste, loomade tervisele ning GMOde 
ja taimekaitsevahendite puhul keskkonnale 
või kaasa tuua artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade laialdase rikkumise, võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu ühe või 
mitu järgmist meedet, mida kohaldatakse 
kuni kontrollisüsteemi puuduse 
kõrvaldamiseni:

Or. es

Selgitus

Loomade heaolu ei saa pidada samaväärseks inimeste tervisega. Igal juhul tuleks selgitada, 
et loomade heaolu käsitlevate eeskirjade rikkumise puhul võib tugineda käesolevale artiklile.

Muudatusettepanek 1035
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjonil on tõendeid olulise puuduse 
kohta liikmesriigi kontrollisüsteemis, mis 
võib endast kujutada laialdast riski 
inimeste, loomade ja taimede tervisele, 
loomade heaolule ning GMOde ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale 
või kaasa tuua artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade laialdase rikkumise, võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu ühe või 
mitu järgmist meedet, mida kohaldatakse 
kuni kontrollisüsteemi puuduse 
kõrvaldamiseni:

Kui komisjonil on tõendeid olulise puuduse 
kohta liikmesriigi kontrollisüsteemis, mis 
võib endast kujutada laialdast riski 
inimeste ja loomade tervisele, loomade 
heaolule ning GMOde ja 
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale 
või kaasa tuua artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eeskirjade laialdase rikkumise, võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu ühe või 
mitu järgmist meedet, mida kohaldatakse 
kuni kontrollisüsteemi puuduse 
kõrvaldamiseni:

Or. de

Muudatusettepanek 1036
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõikes 3, artikli 15 lõikes 2, 
artiklis 16, artiklis 17, artikli 18 lõikes 3,
artiklis 19, artiklis 20, artiklis 21, artiklis 
22, artikli 23 lõikes 1, artikli 24 lõikes 1, 
artikli 25 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, 
artiklis 40, artikli 43 lõikes 4, artikli 45 
lõikes 3, artiklis 46, artiklis 49, artikli 51 
lõikes 1, artikli 52 lõigetes 1 ja 2, artikli 56 
lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 62 
lõikes 2, artikli 69 lõikes 3, artikli 75 
lõigetes 1 ja 2, artikli 97 lõikes 2, artikli 98 
lõikes 6, artikli 99 lõikes 2, artikli 101 
lõikes 3, artikli 106 lõikes 3, artiklis 110, 
artiklis 111, artikli 114 lõikes 4, artikli 125 
lõikes 1, artikli 132 lõike 1 kolmandas 
lõigus, artiklis 133, artikli 138 lõigetes 1 ja 
2, artikli 143 lõikes 2, artikli 144 lõikes 3, 
artikli 151 lõikes 3, artikli 153 lõikes 3 ja 
artikli 159 lõikes 3 osutatud volitused 
antakse määramata ajaks alates käesoleva 

2. Artikli 4 lõikes 3, artikli 15 lõike 2
punktides a, c ja d, artiklis 16, artiklis 17, 
artikli 18 lõikes 3, artikli 19 punktides b, c 
ja d, artikli 20 punktides b, c ja d, artikli
21 punktides b, c ja d, artiklis 22
punktides b, c ja d, artikli 23 lõikes 1, 
artikli 24 lõike 1 punktides b, c ja d, artikli 
25 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, artiklis 40, 
artikli 43 lõikes 4, artikli 45 lõikes 3, 
artiklis 46, artiklis 49, artikli 51 lõikes 1, 
artikli 52 lõigetes 1 ja 2, artikli 56 lõikes 2, 
artikli 62 lõikes 2, artikli 69 lõikes 3, artikli 
75 lõigetes 1 ja 2, artikli 97 lõikes 2, artikli 
98 lõikes 6, artikli 99 lõikes 2, artikli 101 
lõikes 3, artikli 106 lõikes 3, artiklis 110, 
artiklis 111, artikli 114 lõikes 4, artikli 125 
lõikes 1, artikli 132 lõike 1 kolmandas 
lõigus, artiklis 133, artikli 138 lõigetes 1 ja 
2, artikli 143 lõikes 2, artikli 144 lõikes 3, 
artikli 151 lõikes 3, artikli 153 lõikes 3 ja 
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määruse jõustumise kuupäevast. artikli 159 lõikes 3 osutatud volitused 
antakse määramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 1037
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõikes 3, artikli 15 lõikes 2, 
artiklis 16, artiklis 17, artikli 18 lõikes 3, 
artiklis 19, artiklis 20, artiklis 21, artiklis 
22, artikli 23 lõikes 1, artikli 24 lõikes 1, 
artikli 25 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, 
artiklis 40, artikli 43 lõikes 4, artikli 45 
lõikes 3, artiklis 46, artiklis 49, artikli 51 
lõikes 1, artikli 52 lõigetes 1 ja 2, artikli 56 
lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 62 lõikes 
2, artikli 69 lõikes 3, artikli 75 lõigetes 1 ja 
2, artikli 97 lõikes 2, artikli 98 lõikes 6, 
artikli 99 lõikes 2, artikli 101 lõikes 3, 
artikli 106 lõikes 3, artiklis 110, artiklis 
111, artikli 114 lõikes 4, artikli 125 lõikes 
1, artikli 132 lõike 1 kolmandas lõigus, 
artiklis 133, artikli 138 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 143 lõikes 2, artikli 144 lõikes 3, 
artikli 151 lõikes 3, artikli 153 lõikes 3 ja 
artikli 159 lõikes 3 osutatud volitused 
antakse määramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artikli 4 lõikes 3, artikli 15 lõikes 2, 
artiklis 16, artiklis 17, artikli 18 lõikes 3, 
artiklis 19, artiklis 20, artiklis 21, artiklis 
22, artikli 23 lõikes 1, artikli 24 lõikes 1, 
artikli 25 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, 
artiklis 40, artikli 43 lõikes 4, artikli 45 
lõikes 3, artiklis 46, artiklis 49, artikli 51 
lõikes 1, artikli 52 lõigetes 1 ja 2, artikli 56 
lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 62 lõikes 
2, artikli 69 lõikes 3, artikli 75 lõigetes 1 ja 
2, artikli 97 lõikes 2, artikli 98 lõikes 6, 
artikli 99 lõikes 2, artikli 101 lõikes 3, 
artikli 106 lõikes 3, artiklis 110, artiklis 
111, artikli 114 lõikes 4, artikli 125 lõikes 
1, artikli 132 lõike 1 kolmandas lõigus, 
artiklis 133, artikli 138 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 143 lõikes 2, artikli 144 lõikes 3, 
artikli 151 lõikes 3, artikli 153 lõikes 3 ja 
artikli 159 lõikes 3 osutatud volitused 
antakse komisjonile viieks aastaks 
(Publications Office is to fill in the date of 
entry into force of this amending Act).

Hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
perioodi lõppu esitab komisjon 
delegeeritud volituste kohta aruande. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
vaikimisi sama pikkadeks perioodideks, 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole 
hiljemalt kolm kuud enne iga perioodi 
lõppu väljendanud pikendamisele 
vastuseisu.
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Or. en

Muudatusettepanek 1038
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõikes 3, artikli 15 lõikes 2, 
artiklis 16, artiklis 17, artikli 18 lõikes 3, 
artiklis 19, artiklis 20, artiklis 21, artiklis 
22, artikli 23 lõikes 1, artikli 24 lõikes 1, 
artikli 25 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, 
artiklis 40, artikli 43 lõikes 4, artikli 45 
lõikes 3, artiklis 46, artiklis 49, artikli 51 
lõikes 1, artikli 52 lõigetes 1 ja 2, artikli 56 
lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 62 lõikes 
2, artikli 69 lõikes 3, artikli 75 lõigetes 1 ja 
2, artikli 97 lõikes 2, artikli 98 lõikes 6, 
artikli 99 lõikes 2, artikli 101 lõikes 3, 
artikli 106 lõikes 3, artiklis 110, artiklis 
111, artikli 114 lõikes 4, artikli 125 lõikes 
1, artikli 132 lõike 1 kolmandas lõigus, 
artiklis 133, artikli 138 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 143 lõikes 2, artikli 144 lõikes 3, 
artikli 151 lõikes 3, artikli 153 lõikes 3 ja 
artikli 159 lõikes 3 osutatud volitused 
antakse määramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artikli 4 lõikes 3, artikli 15 lõikes 2, 
artiklis 16, artiklis 17, artikli 18 lõikes 3, 
artiklis 19, artiklis 20, artiklis 21, artiklis 
22, artikli 23 lõikes 1, artikli 24 lõikes 1, 
artikli 25 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, 
artiklis 40, artikli 43 lõikes 4, artikli 45 
lõikes 3, artiklis 46, artiklis 49, artikli 51 
lõikes 1, artikli 52 lõigetes 1 ja 2, artikli 56 
lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 62 lõikes 
2, artikli 69 lõikes 3, artikli 75 lõigetes 1 ja 
2, artikli 97 lõikes 2, artikli 98 lõikes 6, 
artikli 99 lõikes 2, artikli 101 lõikes 3, 
artikli 106 lõikes 3, artiklis 110, artiklis 
111, artikli 114 lõikes 4, artikli 125 lõikes 
1, artikli 132 lõike 1 kolmandas lõigus, 
artiklis 133, artikli 138 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 143 lõikes 2, artikli 144 lõikes 3, 
artikli 151 lõikes 3, artikli 153 lõikes 3 ja 
artikli 159 lõikes 3 osutatud volitused 
antakse viieks aastaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

Or. de

Muudatusettepanek 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõikes 3, artikli 15 lõikes 2, 
artiklis 16, artiklis 17, artikli 18 lõikes 3, 

2. Artikli 4 lõikes 3, artikli 15 lõikes 2, 
artiklis 16, artiklis 17, artikli 18 lõikes 3, 
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artiklis 19, artiklis 20, artiklis 21, artiklis 
22, artikli 23 lõikes 1, artikli 24 lõikes 1, 
artikli 25 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, 
artiklis 40, artikli 43 lõikes 4, artikli 45 
lõikes 3, artiklis 46, artiklis 49, artikli 51 
lõikes 1, artikli 52 lõigetes 1 ja 2, artikli 56 
lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 62 lõikes 
2, artikli 69 lõikes 3, artikli 75 lõigetes 1 ja 
2, artikli 97 lõikes 2, artikli 98 lõikes 6, 
artikli 99 lõikes 2, artikli 101 lõikes 3, 
artikli 106 lõikes 3, artiklis 110, artiklis 
111, artikli 114 lõikes 4, artikli 125 lõikes 
1, artikli 132 lõike 1 kolmandas lõigus, 
artiklis 133, artikli 138 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 143 lõikes 2, artikli 144 lõikes 3, 
artikli 151 lõikes 3, artikli 153 lõikes 3 ja 
artikli 159 lõikes 3 osutatud volitused 
antakse määramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

artiklis 19, artiklis 20, artiklis 21, artiklis 
22, artikli 23 lõikes 1, artikli 24 lõikes 1, 
artikli 25 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, 
artiklis 40, artikli 43 lõikes 4, artikli 45 
lõikes 3, artiklis 46, artiklis 49, artikli 51 
lõikes 1, artikli 52 lõigetes 1 ja 2, artikli 56 
lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 62 lõikes 
2, artikli 69 lõikes 3, artikli 75 lõigetes 1 ja 
2, artikli 97 lõikes 2, artikli 98 lõikes 6, 
artikli 99 lõikes 2, artikli 101 lõikes 3, 
artikli 106 lõikes 3, artiklis 110, artiklis 
111, artikli 114 lõikes 4, artikli 125 lõikes 
1, artikli 132 lõike 1 kolmandas lõigus, 
artiklis 133, artikli 138 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 143 lõikes 2, artikli 144 lõikes 3, 
artikli 151 lõikes 3, artikli 153 lõikes 3 ja 
artikli 159 lõikes 3 osutatud volitused 
antakse seitsmeks aastaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

Or. es

Selgitus

Leitakse, et delegeerimine tuleb läbi vaadata konkreetse tähtaja järel kooskõlas teistes 
õigusaktides sätestatuga.

Muudatusettepanek 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selle delegeeritud õiguse teostamise 
ajal on eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
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Or. es

Selgitus

Lisatakse lõige tagamaks, et komisjon on kohustatud arvestama liikmesriikidega ekspertide 
töörühma kaudu enne delegeeritud õigusakti avaldamist.

Muudatusettepanek 1041
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 4 lõikes 3, artikli 15 lõikes 2, 
artiklis 16, artiklis 17, artikli 18 lõikes 3, 
artiklis 19, artiklis 20, artiklis 21, artiklis 
22, artikli 23 lõikes 1, artikli 24 lõikes 1, 
artikli 25 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, 
artiklis 40, artikli 43 lõikes 4, artikli 45 
lõikes 3, artiklis 46, artiklis 49, artikli 51 
lõikes 1, artikli 52 lõigetes 1 ja 2, artikli 56 
lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 62 lõikes 
2, artikli 69 lõikes 3, artikli 75 lõigetes 1 ja 
2, artikli 97 lõikes 2, artikli 98 lõikes 6, 
artikli 99 lõikes 2, artikli 101 lõikes 3, 
artikli 106 lõikes 3, artiklis 110, artiklis 
111, artikli 114 lõikes 4, artikli 125 lõikes 
1, artikli 132 lõike 1 kolmandas lõigus, 
artiklis 133, artikli 138 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 143 lõikes 2, artikli 144 lõikes 3, 
artikli 151 lõikes 3, artikli 153 lõikes 3 ja 
artikli 159 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimise võivad Euroopa Parlament 
või nõukogu igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval.
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Artikli 4 lõikes 3, artikli 15 lõikes 2, 
artiklis 16, artiklis 17, artikli 18 lõikes 3, 
artiklis 19, artiklis 20, artiklis 21, artiklis 
22, artikli 23 lõikes 1, artikli 24 lõikes 1, 
artikli 25 lõikes 3, artikli 26 lõikes 2, 
artiklis 40, artikli 43 lõikes 4, artikli 45 
lõikes 3, artiklis 46, artiklis 49, artikli 51 
lõikes 1, artikli 52 lõigetes 1 ja 2, artikli 56 
lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 62 lõikes 
2, artikli 69 lõikes 3, artikli 75 lõigetes 1 ja 
2, artikli 97 lõikes 2, artikli 98 lõikes 6, 
artikli 99 lõikes 2, artikli 101 lõikes 3, 
artikli 106 lõikes 3, artiklis 110, artiklis 
111, artikli 114 lõikes 4, artikli 125 lõikes 
1, artikli 132 lõike 1 kolmandas lõigus, 
artiklis 133, artikli 138 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 143 lõikes 2, artikli 144 lõikes 3, 
artikli 151 lõikes 3, artikli 153 lõikes 3 ja 
artikli 159 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimise võivad Euroopa Parlament 
või nõukogu igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud varasemal või hilisemal 
kuupäeval. Isikutel, keda delegeeritud 
õigusakt hõlmab, on õigus juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktid alates 
tagasivõtmise otsuse kuupäevast 
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vaidlustada.

Or. de

Selgitus

Volituste delegeerimise tagasivõtmise mõte on komisjoni õigusloome kontrollimine. Seetõttu 
peab olema võimalik ka volituste delegeerimise tagasiulatuv tühistamine.

Muudatusettepanek 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõike 1 alusel asutatud 
alaline taime-, looma-, toidu- ja 
söödakomitee. Nimetatud komitee on 
komitee määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses.

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõike 1 alusel asutatud 
alaline taime-, looma-, toidu- ja 
söödakomitee. Nimetatud komitee on 
komitee määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses. Välja arvatud artikli 23 
kohaldamisel, mille kohaselt abistavad 
komisjoni määruse (EÜ) nr 834/2007 
kohaselt asutatud 
mahepõllumajanduskomitee, määruse 
(EL) nr 1151/2012 kohaselt asutatud 
põllumajanduslike toiduainete kaitstud
päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste 
tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste 
toodete komitee, määruse (EÜ) nr 
1234/2007 kohaselt veinitoodete kaitstud 
päritolunimetuste ja kaitstud 
geograafiliste tähiste komitee ja määruse 
(EÜ) nr 110/2008 kohaselt asutatud 
kaitstud geograafiliste tähistega 
piiritusjookide komitee.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 23 ettepanekuga.
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Muudatusettepanek 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komitee arvamust ei esita, siis 
komisjon rakendusakti eelnõu vastu ei 
võta ning kohaldatakse määruse (EL) nr 
182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat 
lõiku.

Or. es

Selgitus

Tuleb tagada, et juhul kui komitee ei ole põhjendatud arvamust esitanud, saab komisjon 
rakendusaktide eelnõud läbi vaadata, võttes arvesse komitees avaldatud arvamusi.

Muudatusettepanek 1044
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisas 
osutatud mistahes ELi referentlabori 
määramine jätkub kuni iga käsitletava 
valdkonna ELi referentlabori 
määramiseni kooskõlas käesoleva 
määruse artikli 91 lõikega 2, ilma et see 
piiraks määruse artikli 91 lõike 3 a 
kohaldamist. 

Or. it

Muudatusettepanek 1045
Horst Schnellhardt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määrus (EÜ) nr 854/2004 ning
direktiivid 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 
91/496/EMÜ, 96/23/EÜ ja 97/78/EÜ 
tunnistatakse kehtetuks alates [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 3 years].

2. Direktiivid 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 
91/496/EMÜ, 96/23/EÜ ja 97/78/EÜ 
tunnistatakse kehtetuks alates [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 3 years].

Or. de

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 854/2004 kehtetuks tunnistamine põhjustaks ebakindlust selliste loomsete 
saaduste tarbimiskõlblikkuse kontrolli puudutavate erisätete osas, mida käesolevas määruse 
ettepanekus ei käsitleta.

Muudatusettepanek 1046
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 150 – lõik 1 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1/2005
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklid 14, 15, 16, 21, artikli 22 lõige 
2, artiklid 23, 24 ja 26 jäetakse välja;

(b) artiklid 14, 15, 16, 21, 23, 24 ja 26 
jäetakse välja;

Or. en

Selgitus

Määruse 1/2005 (loomade kaitse kohta vedamise ajal) artikli 22 lõiget 2 ei tohiks välja jätta. 
See on oluline säte, mis kaitseb loomi tarbetute viivituste eest transpordil ja sellega seotud 
heaoluprobleeme. Kavandatava määruse artikli 18 lõike 3 sõnastus on selline, et artikli 18 
lõike 3 kohased volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte ei pruugi laieneda määruse 
1/2005 artikli 22 lõikes 2 osutatud küsimustele. Seetõttu on eriti tähtis, et seda ei jäetaks 
välja.
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Muudatusettepanek 1047
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 150 – lõik 1 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1/2005
Artiklid 14, 15, 16, 21, 22 lõige 2, 23, 24, 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklid 14, 15, 16, 21, artikli 22 lõige
2, artiklid 23, 24 ja 26 jäetakse välja;

(b) artikleid 14, 15, 16, 21, artikli 22 lõiget
2, artikleid 23, 24 ja 26 kohaldatakse seni, 
kuni artiklis 18 osutatud seadusandlikud 
ettepanekud heaks kiidetakse;

Or. en

Muudatusettepanek 1048
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 151 – lõige 2
Määrus (EÜ) nr 396/2005
Artikkel 26, artikkel 27 – lõige 1, artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklit 26, 
artikli 27 lõiget 1 ja artiklit 30 
kohaldatakse jätkuvalt kuni kuupäevani, 
mis määratakse kindlaks lõike 3 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktiga.

2. Määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklit 26, 
artikli 27 lõiget 1 ja artiklit 30 
kohaldatakse jätkuvalt kuni kuupäevani,
mil hakatakse kohaldama asjakohaseid 
eeskirju, mis kehtestatakse käesoleva 
määruse artiklis 16 osutatud 
seadusandlike ettepanekute põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 1049
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 151 – lõige 3
Määrus (EÜ) nr 396/2005
Artikkel 26, artikkel 27 – lõige 1, artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 139 vastu delegeeritud õigusakte 
kuupäeva kohta, alates millest lõikes 2 
osutatud artiklit 26, artikli 27 lõiget 1 ja 
artiklit 30 enam ei kohaldata. Kõnealune 
kuupäev vastab selliste eeskirjade 
kohaldamiskuupäevale, mis kehtestatakse 
käesoleva määruse artikliga 16 ette 
nähtud delegeeritud õigusaktide kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1050
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 153 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr 834/2007
Artikkel 27 – lõiked 3–14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lõiked 2−14 jäetakse välja; ii) lõiked 3–14 jäetakse välja;

Or. en

Muudatusettepanek 1051
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 153 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr 834/2007
Artikkel 27 – lõiked 3–6 ja 8–14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lõiked 2−14 jäetakse välja; ii) lõiked 3–6 ja 8–14 jäetakse välja;

Or. it

Selgitus

Teiste kontrollorganite järelevalve ja auditeerimisega seonduvate ülesannete delegeerimist ja 
erandite tegemist puudutav keeld peab jõusse jääma.

Muudatusettepanek 1052
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 153 – lõige 2
Määrus (EÜ) nr 834/2007
Artikkel 27, artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklit 27 
ning artikli 30 lõiget 2 kohaldatakse 
jätkuvalt kuni kuupäevani, mis määratakse 
kindlaks lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktiga.

2. Määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklit 27
lõikeid 3–14 ning artikli 30 lõiget 2 
kohaldatakse jätkuvalt kuni kuupäevani, 
mis määratakse kindlaks lõike 3 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktiga.

Or. en

Muudatusettepanek 1053
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 153 – lõige 2
Määrus (EÜ) nr 834/2007
Artikkel 27 ja artikli 30 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklit 27 
ning artikli 30 lõiget 2 kohaldatakse 

5. Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27
lõikeid 3–6 ja 8–14 ning artikli 30 lõiget 2 
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jätkuvalt kuni kuupäevani, mis määratakse 
kindlaks lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktiga.

kohaldatakse jätkuvalt kuni kuupäevani, 
mis määratakse kindlaks lõike 3 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktiga.

Or. it

Muudatusettepanek 1054
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõige 2
Direktiiv 2009/128/EÜ
Artikkel 8 ja II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivi 2009/128/EÜ artikli 8 lõiget 1, 
lõike 2 teist lõiku ja lõikeid 3, 4 ja 6 ning II 
lisa kohaldatakse kuni kuupäevani, mis
määratakse kindlaks lõike 3 kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis.

2. Direktiivi 2009/128/EÜ artikli 8 lõiget 1, 
lõike 2 teist lõiku ja lõikeid 3, 4 ja 6 ning II 
lisa kohaldatakse kuni kuupäevani, mil 
hakatakse kohaldama asjakohaseid 
eeskirju, mis kehtestatakse käesoleva 
määruse artiklis 22 osutatud 
seadusandlike ettepanekute põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 1055
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 139 vastu delegeeritud õigusakte 
kuupäeva kohta, alates millest lõikes 2 
osutatud sätteid ei kohaldata. Kõnealune 
kuupäev vastab selliste eeskirjade 
kohaldamiskuupäevale, mis kehtestatakse 
käesoleva määruse artikliga 22 ette 
nähtud delegeeritud õigusaktide kohaselt.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1056
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 161 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr [.…]/2013 
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõnealuse määruse artiklis 93 
osutatud Euroopa Liidu taimse 
paljundusmaterjali referentkeskustele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1057
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 161 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr [.…]/2013 
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõnealuse määruse artiklis 93 
osutatud Euroopa Liidu taimse 
paljundusmaterjali referentkeskustele;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1058
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 161 – lõik 1 – punkt b
Määrus (EÜ) nr [.…]/2013 
Artikkel 29a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse artikkel 29a järgmises 
sõnastuses:

välja jäetud

„Artikkel 29a

Riiklike taimetervise referentlaborite 
akrediteerimine

1. Määruse (EL) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] artiklis 98 osutatud riiklikele 
referentlaboritele võib anda toetusi selliste 
kulude katmiseks, mis on seotud 
taimekahjustajate vastaseid 
kaitsemeetmeid käsitlevate eeskirjade 
nõuetekohase täitmise kontrollimisel 
kasutatavate laboratoorse analüüsi, 
testimise ja diagnoosimise meetodite 
akrediteerimisega standardi EN ISO/IEC 
17025 kohaselt.

2. Toetusi saab anda igas liikmesriigis iga 
Euroopa Liidu taimetervise referentlabori 
kohta ühele riiklikule referentlaborile 
kuni kolme aasta jooksul pärast vastava 
Euroopa Liidu referentlabori määramist.”

Or. de

Selgitus

Taimetervist, taimset paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendeid käsitlevate valdkondlike 
eeskirjade väljajätmisega muutub käesoleva määruse reguleerimisala laiendamine 
ülearuseks.

Muudatusettepanek 1059
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 161 – lõik 1 – punkt b
Määrus (EÜ) nr [.…]/2013 
Artikkel 29a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse artikkel 29a järgmises 
sõnastuses:

välja jäetud

„Artikkel 29a

Riiklike taimetervise referentlaborite 
akrediteerimine

1. Määruse (EL) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] artiklis 98 osutatud riiklikele 
referentlaboritele võib anda toetusi selliste 
kulude katmiseks, mis on seotud 
taimekahjustajate vastaseid 
kaitsemeetmeid käsitlevate eeskirjade 
nõuetekohase täitmise kontrollimisel 
kasutatavate laboratoorse analüüsi, 
testimise ja diagnoosimise meetodite 
akrediteerimisega standardi EN ISO/IEC 
17025 kohaselt.

2. Toetusi saab anda igas liikmesriigis iga 
Euroopa Liidu taimetervise referentlabori 
kohta ühele riiklikule referentlaborile 
kuni kolme aasta jooksul pärast vastava 
Euroopa Liidu referentlabori määramist.”

Or. en

Muudatusettepanek 1060
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 161 – lõik 1 – punkt b
Määrus (EÜ) nr [.…]/2013 
Artikkel 29a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse artikkel 29a järgmises 
sõnastuses:

välja jäetud

„Artikkel 29a

Riiklike taimetervise referentlaborite 
akrediteerimine
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1. Määruse (EL) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] artiklis 98 osutatud riiklikele 
referentlaboritele võib anda toetusi selliste 
kulude katmiseks, mis on seotud 
taimekahjustajate vastaseid 
kaitsemeetmeid käsitlevate eeskirjade 
nõuetekohase täitmise kontrollimisel 
kasutatavate laboratoorse analüüsi, 
testimise ja diagnoosimise meetodite 
akrediteerimisega standardi EN ISO/IEC 
17025 kohaselt.

2. Toetusi saab anda igas liikmesriigis iga 
Euroopa Liidu taimetervise referentlabori 
kohta ühele riiklikule referentlaborile 
kuni kolme aasta jooksul pärast vastava 
Euroopa Liidu referentlabori määramist.”

Or. de

Muudatusettepanek 1061
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 162 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt ühe aasta 
möödumisel alates käesoleva määruse 
jõustumisest põhjaliku juhenddokumendi 
ettevõtjate ja riiklike asutuste 
abistamiseks käesoleva määruse 
rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 1062
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 162 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon esitab hiljemalt viie aasta 
möödumisel alates käesoleva määruse 
jõustumisest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, milles tuuakse ära 
käesoleva määruse rakendamisest saadud 
kogemused ja käsitletakse eelkõige 
erasektori halduskoormuse vähendamist 
ning pädevate asutuste poolt tehtavate 
kontrollide tõhusust ja mõjusust.

Or. en

Muudatusettepanek 1063
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 162 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 1 lõike 2 punktis g osutatud 
eeskirjadega hõlmatud valdkonnas 
kohaldatakse käesolevat määrust alates 
[Office of Publications, please insert date 
of application of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] järgmiste eranditega:

välja jäetud

(a) artikleid 91 ja 92 ning 97, 98 ja 99 
kohaldatakse lõike 1 kohaselt;

(b) artikli 33 lõikeid 1, 2, 3 ja 4, artikli 36 
lõike 4 punkti e ja artikli 36 lõiget 5 
kohaldatakse alates [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years].

Or. en

Muudatusettepanek 1064
Bart Staes
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 162 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 1 lõike 2 punktis h osutatud 
eeskirjadega hõlmatud valdkonnas 
kohaldatakse käesolevat määrust alates 
[Office of Publications, please insert date 
of application of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material] 
järgmiste eranditega:

välja jäetud

(a) artikleid 93, 94 ja 97 kohaldatakse 
lõike 1 kohaselt;

(b) artikli 33 lõikeid 1, 2, 3 ja 4 
kohaldatakse alates [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years].

Or. en

Muudatusettepanek 1065
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 162 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 15 lõiget 1, artikli 18 lõiget 1, 
artikleid 45−62 ja 76−84, artikli 150 
punkti b, artikli 152 punkti b alapunkti i, 
artikli 154 punkti b alapunkti i, artikli 155 
punkti b alapunkti i ja artikli 156 
alapunkti b kohaldatakse alates [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force this Regulation + 3 years].

4. Artikli 15 lõiget 1, artikli 18 lõiget 1, 
artikleid 45−62 ja 76−84, artikli 152 punkti 
b alapunkti i, artikli 154 punkti b alapunkti 
i ja artikli 155 punkti b alapunkti i 
kohaldatakse alates [Office of Publications, 
please insert date of entry into force this 
Regulation + 3 years]. Artikli 150 punkti b 
ja artikli 156 punkti b ei kohaldata seni, 
kuni on jõustunud neid asendavad 
delegeeritud õigusaktid.

Or. en
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Selgitus

Artikli 150 punktiga b ja artikli 156 punktiga b jäetakse välja määruse 1/2005 (loomade 
kaitse kohta vedamise ajal) ja määruse 1099/2009 (loomade kaitse kohta surmamisel) 
olulised sätted. Neid sätteid ei tohiks välja jätta seni, kuni on jõustunud neid asendavad
delegeeritud õigusaktid.

Muudatusettepanek 1066
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametliku kontrolli puhul, millega pädevad 
asutused kontrollivad artikli 1 lõike 2 
punktis g osutatud nõuete täitmist, ning 
muude artikli 1 lõike 2 punktiga g seotud 
ametlike toimingute puhul loetakse viiteid 
kolmandatele riikidele viidetena 
kolmandatele riikidele ja määruse EL nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] I lisas loetletud territooriumidele 
ning viiteid liidu territooriumile viidetena 
liidu territooriumile ilma kõnealuses lisas 
loetletud territooriumideta.

välja jäetud
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5 a. Antimikroobse resistentsuse oht 
inimeste ja loomade tervisele
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Selgitus

Antibiootikume sisaldavate veterinaarravimite ülemäärane kasutamine on põhjustanud 
Euroopas nii loomadel kui ka inimestel antimikroobse resistentsuse suurenemise. See muutus 
kujutab endast suurt ohtu loomade ja inimeste tervisele ning keskkonnale ja liit peaks seetõttu 
otsima võimalusi selliste veterinaarravimite kasutamise vähendamiseks. Antimikroobse 
resistentsuse oht lisatakse seetõttu ametlikke kontrolle teostavate töötajate väljaõppesse.
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6. Tootmise, töötlemise ja turustamise 
etapid ning võimalikud riskid inimeste,
loomade ja taimede tervisele, loomade 
heaolule, keskkonnale ning taimse 
paljundusmaterjali identsusele ja 
kvaliteedile

6. Tootmise, töötlemise ja turustamise 
etapid ning võimalikud riskid inimeste ja
loomade tervisele ning loomade heaolule
ja keskkonnale
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6. Tootmise, töötlemise ja turustamise 
etapid ning võimalikud riskid inimeste,
loomade ja taimede tervisele, loomade 
heaolule, keskkonnale ning taimse 
paljundusmaterjali identsusele ja 
kvaliteedile

6. Tootmise, töötlemise ja turustamise
erinevad etapid ja võimalikud riskid 
inimeste tervisele ning vajaduse korral
loomade tervisele ning keskkonnale

Or. en


