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Muudatusettepanek 10
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1760/2000 
veiste elektroonilise identifitseerimise osas 
ja jäetakse välja loomaliha vabatahtlikku 
märgistamist käsitlevad sätted

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1760/2000 
veiste elektroonilise identifitseerimise osas 
ja jäetakse välja loomaliha vabatahtliku 
märgistamise süsteemi käsitlevad sätted

Or. fr

Selgitus

Kuigi on soovitatav loobuda vabatahtliku märgistamise “süsteemist” (spetsifikaadid, 
sanktsioonid jne), jääb vabatahtlik märgistamine alles. Seega tuleks kindlaks määrata selle 
reguleerimise ja tarbijakaitse üldeeskirjad (objektiivsed andmed, mida pädevad asutused 
saavad kontrollida ja mis on tarbijatele arusaadavad). Need üldeeskirjad täiendavad 
märgistamist reguleerivaid horisontaalseid õigusakte.

Muudatusettepanek 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
MÄÄRUS, millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 1760/2000 veiste elektroonilise 
identifitseerimise osas ja jäetakse välja 
loomaliha vabatahtlikku märgistamist 
käsitlevad sätted

Ettepanek võtta vastu EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
MÄÄRUS, millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 1760/2000 veiste elektroonilise 
identifitseerimise ja loomaliha 
märgistamise osas

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määrust (EÜ) nr 1760/2000 ning 
eelkõige veiste identifitseerimist ja 
loomaliha vabatahtlikku märgistamist oli 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
suunatud komisjoni teatises 
„Halduskoormuse vähendamise 
tegevusprogramm ELis” nimetatud kui 
ettevõtjatele põhjustatava 
halduskoormuse osas eriti tähtsaid 
teabekohustusi.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Vabatahtliku märgistamise süsteemi kaotamise korral Euroopa tasandil saavutatav 
arvestuslik halduskulude kokkuhoid on eeldatavasti 362 000 eurot. Tegemist ei ole seega üle 
jõu käivate kuludega. Sellise süsteemi kulud on, vastupidi, igati proportsionaalsed süsteemist 
saadava kasuga.

Muudatusettepanek 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määrust (EÜ) nr 1760/2000 ning 
eelkõige veiste identifitseerimist ja 
loomaliha vabatahtlikku märgistamist oli 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
suunatud komisjoni teatises 
„Halduskoormuse vähendamise 
tegevusprogramm ELis” nimetatud kui 
ettevõtjatele põhjustatava 

välja jäetud
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halduskoormuse osas eriti tähtsaid 
teabekohustusi.

Or. it

Selgitus

Euroopa tasandil välja arvutatud eeldatav halduskulude kokkuhoid ei ole piisav põhjus 
vabatahtliku märgistamise süsteemi kaotamiseks.

Muudatusettepanek 14
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määrust (EÜ) nr 1760/2000 ning 
eelkõige veiste identifitseerimist ja 
loomaliha vabatahtlikku märgistamist oli 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
suunatud komisjoni teatises 
„Halduskoormuse vähendamise 
tegevusprogramm ELis” nimetatud kui 
ettevõtjatele põhjustatava 
halduskoormuse osas eriti tähtsaid 
teabekohustusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 15
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määrust (EÜ) nr 1760/2000 ning 
eelkõige veiste identifitseerimist ja 
loomaliha vabatahtlikku märgistamist oli 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
suunatud komisjoni teatises

(5) Määrust (EÜ) nr 1760/2000 ning 
eelkõige veiste identifitseerimist ja 
loomaliha vabatahtliku märgistamise 
süsteemi oli nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile suunatud komisjoni teatises
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„Halduskoormuse vähendamise 
tegevusprogramm ELis” nimetatud kui 
ettevõtjatele põhjustatava halduskoormuse 
osas eriti tähtsaid teabekohustusi.

„Halduskoormuse vähendamise 
tegevusprogramm ELis” nimetatud kui 
ettevõtjatele põhjustatava halduskoormuse 
osas eriti tähtsaid teabekohustusi.

Or. fr

Selgitus

Kuigi on soovitatav loobuda vabatahtliku märgistamise “süsteemist” (spetsifikaadid, 
sanktsioonid jne), jääb vabatahtlik märgistamine alles. Seega tuleks kindlaks määrata selle 
reguleerimise ja tarbijakaitse üldeeskirjad (objektiivsed andmed, mida pädevad asutused 
saavad kontrollida ja mis on tarbijatele arusaadavad). Need üldeeskirjad täiendavad 
märgistamist reguleerivaid horisontaalseid õigusakte.

Muudatusettepanek 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määrust (EÜ) nr 1760/2000 ning 
eelkõige veiste identifitseerimist ja 
loomaliha vabatahtlikku märgistamist oli 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
suunatud komisjoni teatises
„Halduskoormuse vähendamise 
tegevusprogramm ELis” nimetatud kui 
ettevõtjatele põhjustatava halduskoormuse 
osas eriti tähtsaid teabekohustusi.

(5) Määrust (EÜ) nr 1760/2000 ning 
eelkõige veiste identifitseerimist oli 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
suunatud komisjoni teatises
„Halduskoormuse vähendamise 
tegevusprogramm ELis” nimetatud kui 
ettevõtjatele põhjustatava halduskoormuse 
osas eriti tähtsaid teabekohustusi.

Or. it

Muudatusettepanek 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Elektroonilise identifitseerimise (6) Elektroonilise identifitseerimise 
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süsteemide kasutamine tõhustab 
jälgimisprotsessi andmete automaatse ja 
täpsema lugemise ja salvestamisega 
põllumajandusettevõtte registrisse. Samuti 
võimaldaks see loomade liikumisandmete 
automaatset edastamist elektroonilisse 
andmebaasi ning muudaks seega süsteemi 
kiiremaks, usaldusväärsemaks ja 
täpsemaks.

süsteemide kasutamine tõhustab 
jälgimisprotsessi andmete automaatse ja 
täpsema lugemise ja salvestamisega 
põllumajandusettevõtte registrisse. Samuti 
võimaldaks see loomade liikumisandmete 
automaatset edastamist elektroonilisse 
andmebaasi ning muudaks seega süsteemi 
kiiremaks, usaldusväärsemaks ja 
täpsemaks. Parema kontrolli ja 
maksevigade ohu vähenemise kaudu 
parandaks see põllumajandustootjatele 
looma kohta makstavate otsetoetuste 
haldamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 18
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Elektroonilise identifitseerimise 
süsteemide kasutamine tõhustab 
jälgimisprotsessi andmete automaatse ja 
täpsema lugemise ja salvestamisega 
põllumajandusettevõtte registrisse. Samuti 
võimaldaks see loomade liikumisandmete 
automaatset edastamist elektroonilisse 
andmebaasi ning muudaks seega süsteemi 
kiiremaks, usaldusväärsemaks ja 
täpsemaks.

(6) Elektroonilise identifitseerimise 
süsteemide kasutamine tõhustab 
jälgimisprotsessi andmete automaatse ja 
täpsema lugemise ja salvestamisega 
põllumajandusettevõtte registrisse. Samuti 
võimaldaks see loomade liikumisandmete 
automaatset edastamist elektroonilisse 
andmebaasi ning muudaks seega süsteemi 
kiiremaks, usaldusväärsemaks ja 
täpsemaks vaatamata sellele, et pärast 
nõukogu 2003. aasta määruse 
(EÜ) 21/2004 avaldamist ei registreerita 
ikka veel automaatselt liikumisandmeid 
lammaste ja kitsede kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Raadiotuvastussagedusel töötavad 
elektroonilise identifitseerimise süsteemid 
on viimase kümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud. See 
tehnoloogia võimaldab individuaalsete 
loomakoodide kiiremat ja täpsemat 
lugemist ja nende edastamist otse 
andmetöötlussüsteemi, mis vähendab 
võimalike nakatunud loomade või toidu 
leidmiseks vajaminevat aega ja hoiab 
kokku tööjõukulusid, kuid suurendab samal 
ajal kulutusi tehnikale.

(7) Raadiotuvastussagedusel töötavad 
elektroonilise identifitseerimise süsteemid 
on viimase kümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud. See 
tehnoloogia võimaldab individuaalsete 
loomakoodide kiiremat ja täpsemat 
lugemist ja nende edastamist otse 
andmetöötlussüsteemi, mis vähendab 
võimalike nakatunud loomade või toidu 
leidmiseks vajaminevat aega, täiustab 
andmebaase ja suurendab suutlikkust 
haiguspuhangute korral kiiresti 
reageerida ja hoiab kokku tööjõukulusid, 
kuid suurendab samal ajal kulutusi 
tehnikale.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Raadiotuvastussagedusel töötavad 
elektroonilise identifitseerimise süsteemid 
on viimase kümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud. See 
tehnoloogia võimaldab individuaalsete 
loomakoodide kiiremat ja täpsemat 
lugemist ja nende edastamist otse 
andmetöötlussüsteemi, mis vähendab 
võimalike nakatunud loomade või toidu 
leidmiseks vajaminevat aega ja hoiab 
kokku tööjõukulusid, kuid suurendab samal 
ajal kulutusi tehnikale.

(7) Raadiotuvastussagedusel töötavad 
elektroonilise identifitseerimise süsteemid 
on viimase kümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud, kuigi on 
siiski vaja rakendada ISO standardeid ja 
neid tuleb veiste osas testida. See 
tehnoloogia võimaldab individuaalsete 
loomakoodide kiiremat ja täpsemat 
lugemist ja nende edastamist otse 
andmetöötlussüsteemi, mis vähendab 
võimalike nakatunud loomade või toidu 
leidmiseks vajaminevat aega ja hoiab 
kokku tööjõukulusid, kuid suurendab samal 
ajal kulutusi tehnikale.
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Or. es

Muudatusettepanek 21
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Raadiotuvastussagedusel töötavad 
elektroonilise identifitseerimise süsteemid 
on viimase kümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud. See 
tehnoloogia võimaldab individuaalsete 
loomakoodide kiiremat ja täpsemat 
lugemist ja nende edastamist otse 
andmetöötlussüsteemi, mis vähendab 
võimalike nakatunud loomade või toidu 
leidmiseks vajaminevat aega ja hoiab 
kokku tööjõukulusid, kuid suurendab samal 
ajal kulutusi tehnikale.

(7) Raadiotuvastussagedusel töötavad 
elektroonilise identifitseerimise süsteemid 
on viimase kümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud. See 
tehnoloogia võimaldab individuaalsete 
loomakoodide kiiremat ja täpsemat 
lugemist ja nende edastamist otse 
andmetöötlussüsteemi, mis vähendab 
võimalike nakatunud loomade või toidu 
leidmiseks vajaminevat aega ja hoiab 
kokku tööjõukulusid, kuid suurendab samal 
ajal kulutusi tehnikale. Elektroonilise 
märgistuse vigade korral ei tohi 
tehnoloogia tõrked kaasa tuua ettevõtjate 
trahvimist.

Or. de

Muudatusettepanek 22
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Raadiotuvastussagedusel töötavad 
elektroonilise identifitseerimise süsteemid 
on viimase kümne aasta jooksul
märkimisväärselt edasi arenenud. See 
tehnoloogia võimaldab individuaalsete 
loomakoodide kiiremat ja täpsemat 
lugemist ja nende edastamist otse 
andmetöötlussüsteemi, mis vähendab 

(7) Raadiotuvastussagedusel töötavad 
elektroonilise identifitseerimise süsteemid 
on viimase kümne aasta jooksul edasi 
arenenud. See tehnoloogia võimaldab 
individuaalsete loomakoodide kiiremat ja 
täpsemat lugemist ja nende edastamist otse 
andmetöötlussüsteemi, mis vähendab
võimalike nakatunud loomade või toidu 
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võimalike nakatunud loomade või toidu 
leidmiseks vajaminevat aega ja hoiab 
kokku tööjõukulusid, kuid suurendab 
samal ajal kulutusi tehnikale.

leidmiseks vajaminevat aega. EID tõhusat 
toimimist takistavad siiski jätkuvalt 
märkimisväärsed praktilised probleemid, 
eelkõige seoses tehnoloogia täpsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna EID-l on mitmesuguseid 
tehnoloogilisi eeliseid, on mitmed 
liikmesriigid otsustanud hakata veiste 
elektroonilist identifitseerimist 
vabatahtlikult kasutama. Need algatused 
võivad viia selleni, et liikmesriigid või 
sidusrühmad töötavad välja erinevad 
süsteemid. Selline areng raskendaks hiljem 
tehniliste standardite ühtlustamist liidus.

(9) Kuna EID-l on mitmesuguseid 
tehnoloogilisi eeliseid, on mitmed 
liikmesriigid otsustanud hakata veiste 
elektroonilist identifitseerimist 
vabatahtlikult kasutama. Need algatused 
võivad viia selleni, et liikmesriigid või 
sidusrühmad töötavad välja erinevad 
süsteemid. Selline areng raskendaks hiljem 
tehniliste standardite ühtlustamist liidus.
Varakult tuleb tagada liikmesriikides 
kasutusele võetavate süsteemide 
koostalitlusvõime.

Or. de

Muudatusettepanek 24
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjoni aruandes nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile veiste elektroonilise 
identifitseerimise kasutuselevõtmise 
võimalikkuse kohta15 jõutakse järeldusele, 

(10) Komisjoni aruandes nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile veiste elektroonilise 
identifitseerimise kasutuselevõtmise 
võimalikkuse kohta15 jõutakse järeldusele, 

                                               
15 COM(2005) 9 (final)
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et raadiotuvastussüsteemi arengutase on 
piisav selle kasutamiseks praktikas. Samuti 
järeldatakse aruandes, et elektroonilisele 
identifitseerimissüsteemile üleminek on 
liidus ülimalt soovitatav, kuna see aitaks 
lisaks muudele eelistele vähendada ka 
halduskoormust.

et raadiotuvastussüsteemi arengutase on 
piisav selle kasutamiseks praktikas. Samuti 
järeldatakse aruandes, et elektroonilisele 
identifitseerimissüsteemile üleminek on
vaatamata sellega kaasnevatele väga 
suurtele kuludele liidus ülimalt soovitatav, 
kuna see aitaks lisaks muudele eelistele 
vähendada ka halduskoormust.

Or. es

Muudatusettepanek 25
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Mõned kolmandad riigid on juba 
kehtestanud eeskirjad, mis võimaldavad 
nüüdisaegse EID tehnoloogia kasutamist. 
Liit peaks kehtestama sarnased eeskirjad, 
et hõlbustada kaubavahetust ja 
parandada sektori konkurentsivõimet.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Lisaks määrusega (EÜ) nr 1760/2000 
ette nähtud kõrvamärkidele võib loomade 
individuaalseks identifitseerimiseks 
kasutada eri tüüpi elektroonilisi tunnuseid, 
nagu makku paigutatavad tunnused,
elektroonilised kõrvamärgid ja naha alla 
süstitavad transpondrid. Seega on 
asjakohane laiendada kõnealuses määruses 

(15) Lisaks määrusega (EÜ) nr 1760/2000 
ette nähtud kõrvamärkidele võib loomade 
individuaalseks identifitseerimiseks 
kasutada eri tüüpi elektroonilisi tunnuseid, 
nagu elektroonilised kõrvamärgid ja naha 
alla süstitavad transpondrid. Seega on 
asjakohane laiendada kõnealuses määruses 
esitatud identifitseerimisvahendite valikut, 
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esitatud identifitseerimisvahendite valikut, 
et võimaldada elektroonilise 
identifitseerimise kasutamist.

et võimaldada elektroonilise 
identifitseerimise kasutamist.

Or. it

Muudatusettepanek 27
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 
majanduslikult ebasoodsasse olukorda. 
Seega on asjakohane viia EID sisse
vabatahtliku korra alusel. Sel viisil 
otsustaksid EID kasuks need 
loomakasvatajad, kes sellest tõenäoliselt 
otsest majanduslikku kasu saaksid.

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 
majanduslikult ebasoodsasse olukorda. 
Seega on asjakohane viia kohustusliku
EID rakendamiseks sisse
üleminekuperiood.

Or. en

Selgitus

Elektroonilise identifitseerimise üldist pikaajalist kasu silmas pidades on oluline kehtestada 
eesmärk muuta see tulevikus kohustuslikuks. Kohustusliku EID rakendamiseks 
üleminekuperioodi kehtestamine võimaldaks teatavatel ettevõtjatel aja jooksul uue süsteemiga 
kohaneda, et vähendada negatiivseid majanduslikke tagajärgi.

Muudatusettepanek 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 
majanduslikult ebasoodsasse olukorda.
Seega on asjakohane viia EID sisse 

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 
majanduslikult ebasoodsasse olukorda.
Seega on asjakohane, et liikmesriigid 
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vabatahtliku korra alusel. Sel viisil 
otsustaksid EID kasuks need 
loomakasvatajad, kes sellest tõenäoliselt 
otsest majanduslikku kasu saaksid.

eraldavad ettevõtjatele riigiabi või maaelu 
arengu programmide kaudu 
elektrooniliseks identifitseerimiseks 
vajalikud rahalised vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 
majanduslikult ebasoodsasse olukorda. 
Seega on asjakohane viia EID sisse 
vabatahtliku korra alusel. Sel viisil 
otsustaksid EID kasuks need 
loomakasvatajad, kes sellest tõenäoliselt 
otsest majanduslikku kasu saaksid.

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 
majanduslikult ebasoodsasse olukorda. 
Seega on asjakohane viia EID sisse 
vabatahtliku korra alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 
majanduslikult ebasoodsasse olukorda. 
Seega on asjakohane viia EID sisse 
vabatahtliku korra alusel. Sel viisil 
otsustaksid EID kasuks need 
loomakasvatajad, kes sellest tõenäoliselt 
otsest majanduslikku kasu saaksid.

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 
majanduslikult ebasoodsasse olukorda. 
Seega on asjakohane viia EID sisse 
vabatahtliku korra alusel. Sel viisil 
otsustaksid EID kasuks need 
loomakasvatajad, kes sellest tõenäoliselt 
otsest majanduslikku kasu saaksid. Lisaks 
on soovitav, et liikmesriikide 
elektroonilised märgistussüsteemid 
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oleksid ühilduvad.

Or. de

Muudatusettepanek 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 
majanduslikult ebasoodsasse olukorda. 
Seega on asjakohane viia EID sisse 
vabatahtliku korra alusel. Sel viisil 
otsustaksid EID kasuks need 
loomakasvatajad, kes sellest tõenäoliselt 
otsest majanduslikku kasu saaksid.

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil tagaks Euroopa kodanikele 
laitmatu toiduohutuse taseme. Seega on 
asjakohane kehtestada EID sisseviimiseks 
üleminekuperiood, et traditsiooniliste 
kõrvamärkide varud ära kasutada. Sel 
viisil otsustaksid kiiresti EID kasuks need
loomakasvatajad, kes sellest tõenäoliselt 
otsest majanduslikku kasu saaksid.

Or. it

Muudatusettepanek 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriikide 
loomakasvatussüsteemid, 
põllumajandustavad ja sektori ülesehitus 
on väga erinevad. Liikmesriikidel peaks 
seega olema võimalus kuulutada EID 
oma territooriumil kohustuslikuks vaid 
siis, kui nad peavad seda kõikide 
nimetatud tegurite valguses asjakohaseks.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 33
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriikide 
loomakasvatussüsteemid, 
põllumajandustavad ja sektori ülesehitus 
on väga erinevad. Liikmesriikidel peaks 
seega olema võimalus kuulutada EID oma 
territooriumil kohustuslikuks vaid siis, kui 
nad peavad seda kõikide nimetatud 
tegurite valguses asjakohaseks.

(17) Liikmesriikide 
loomakasvatussüsteemid, 
põllumajandustavad ja sektori ülesehitus 
on väga erinevad. Liikmesriikidel peaks 
seega olema võimalus võtta kasutusele ja 
rakendada kohustuslik EID oma 
territooriumil järk-järgult.

Or. en

Selgitus

Varasemate õigusaktidega seotud kogemused näitavad, et järkjärgulise rakendamise 
lubamine on hea viis saavutada eesmärk etteantud tähtajaks.

Muudatusettepanek 34
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriikide 
loomakasvatussüsteemid, 
põllumajandustavad ja sektori ülesehitus 
on väga erinevad. Liikmesriikidel peaks 
seega olema võimalus kuulutada EID oma 
territooriumil kohustuslikuks vaid siis, kui 
nad peavad seda kõikide nimetatud tegurite 
valguses asjakohaseks.

(17) Liikmesriikide 
loomakasvatussüsteemid, 
põllumajandustavad ja sektori ülesehitus 
on väga erinevad. Liikmesriikidel peaks 
seega olema võimalus kuulutada EID oma 
territooriumil kohustuslikuks vaid siis, kui 
nad peavad seda kõikide nimetatud tegurite 
valguses ja pärast konsulteerimist 
loomalihasektori 
esindusorganisatsioonidega asjakohaseks.

Or. fr
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Selgitus

Kuna kohustusliku veiste elektroonilise identifitseerimise (EID) võimalik kasutuselevõtmine 
puudutab otseselt loomalihasektorit, tuleb enne sellise otsuse vastuvõtmist nende 
esindusorganisatsioonidega konsulteerida.

Muudatusettepanek 35
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriikide 
loomakasvatussüsteemid, 
põllumajandustavad ja sektori ülesehitus 
on väga erinevad. Liikmesriikidel peaks 
seega olema võimalus kuulutada EID oma 
territooriumil kohustuslikuks vaid siis, kui 
nad peavad seda kõikide nimetatud tegurite 
valguses asjakohaseks.

(17) Liikmesriikide 
loomakasvatussüsteemid, 
põllumajandustavad ja sektori ülesehitus 
on väga erinevad. Liikmesriikidel peaks 
seega olema võimalus kuulutada EID oma 
territooriumil kohustuslikuks vaid siis, kui 
nad peavad seda koostöös ettevõtjatega
kõikide nimetatud tegurite valguses 
asjakohaseks, eelkõige seoses võimaliku 
mõjuga väikeettevõtjatele.
Konkurentsimoonutusi siseturul tuleks 
tingimata vältida.

Or. de

Muudatusettepanek 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Selleks et tagada tulevikus 
märgistussüsteemide ühtlustatud 
kasutamine, on asjakohane muuta 
elektrooniliste tunnuste vabatahtlik 
kasutamine pärast üleminekuperioodi 
lõppemist kohustuslikuks.
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Or. de

Muudatusettepanek 37
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kolmandatest riikidest liitu toodavate 
loomade suhtes tuleks kohaldada samu
identifitseerimisnõudeid nagu liidus 
sündinud loomade suhtes.

(18) Kolmandatest riikidest liitu toodavate 
loomade ja liha suhtes tuleks kohaldada 
samu identifitseerimis- ja 
jälgitavusnõudeid nagu liidus sündinud 
loomade suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Määruses (EÜ) nr 1760/2000 on ette 
nähtud, et iga looma jaoks, kes tuleb 
märgistada kooskõlas kõnealuse määruse 
nõuetega, peab pädev asutus väljastama 
loomapassi. See tähendab liikmesriikide 
jaoks märkimisväärset halduskoormust. 
Liikmesriikide loodud elektroonilised 
andmebaasid tagavad veiste riigisisese 
liikumise jälgimise piisavalt hästi. Passid 
tuleks seega väljastada vaid liidusiseseks 
kaubanduseks ette nähtud loomadele. 
Niipea kui liikmesriikide elektrooniliste 
andmebaaside vaheline andmevahetus 
toimima hakkab, tuleks tühistada 
liidusiseseks kaubanduseks ette nähtud 
loomadele passide väljastamise nõue.

(19) Määruses (EÜ) nr 1760/2000 on ette 
nähtud, et iga looma jaoks, kes tuleb 
märgistada kooskõlas kõnealuse määruse 
nõuetega, peab pädev asutus väljastama 
loomapassi. See tähendab liikmesriikide 
jaoks märkimisväärset halduskoormust. 
Liikmesriikide loodud elektroonilised 
andmebaasid tagavad veiste riigisisese 
liikumise jälgimise piisavalt hästi. Passid 
tuleks seega väljastada vaid liidusiseseks 
kaubanduseks ette nähtud loomadele. 
Niipea kui liikmesriikide elektrooniliste 
andmebaaside vaheline andmevahetus 
toimima hakkab, tuleks tühistada 
liidusiseseks kaubanduseks ette nähtud 
loomadele passide väljastamise nõue. Igal 
juhul on asjakohane, et nii praeguses 
paberkandjal kui ka tulevases 
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elektroonilises passis oleksid märgitud 
andmed võrdluseksemplari geneetilise 
kaardistamise kohta, mis tehakse 
registreerimise ajal või EID 
kasutuselevõtmise ajal.

Or. it

Muudatusettepanek 39
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Määruses (EÜ) nr 1760/2000 on ette 
nähtud, et iga looma jaoks, kes tuleb 
märgistada kooskõlas kõnealuse määruse 
nõuetega, peab pädev asutus väljastama 
loomapassi. See tähendab liikmesriikide 
jaoks märkimisväärset halduskoormust. 
Liikmesriikide loodud elektroonilised 
andmebaasid tagavad veiste riigisisese 
liikumise jälgimise piisavalt hästi. Passid 
tuleks seega väljastada vaid liidusiseseks 
kaubanduseks ette nähtud loomadele. 
Niipea kui liikmesriikide elektrooniliste 
andmebaaside vaheline andmevahetus 
toimima hakkab, tuleks tühistada 
liidusiseseks kaubanduseks ette nähtud 
loomadele passide väljastamise nõue.

(19) Määruses (EÜ) nr 1760/2000 on ette 
nähtud, et iga looma jaoks, kes tuleb 
märgistada kooskõlas kõnealuse määruse 
nõuetega, peab pädev asutus väljastama 
loomapassi. See tähendab liikmesriikide 
jaoks märkimisväärset halduskoormust. 
Liikmesriikide loodud elektroonilised 
andmebaasid peaksid tagama veiste 
riigisisese liikumise jälgimise piisavalt 
hästi. Passid tuleks seega väljastada vaid 
liidusiseseks kaubanduseks ette nähtud 
loomadele. Niipea kui liikmesriikide 
elektrooniliste andmebaaside vaheline 
andmevahetus toimima hakkab, tuleks 
tühistada liidusiseseks kaubanduseks ette 
nähtud loomadele passide väljastamise 
nõue.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Praegu puuduvad konkreetsed 
kloonimist käsitlevad õigusaktid. 
Arvamusküsitlused näitavad siiski, et see 
küsimus pakub Euroopa üldsusele suurt 
huvi. Seetõttu on asjakohane kloonitud 
loomadelt või nende järeltulijatelt pärinev 
loomaliha vastavalt märgistada. 
Kõnealust sätet kohaldataks 
üleminekukorrana kuni konkreetsete 
õigusaktide vastuvõtmiseni, millega 
keelatakse kloonitud loomadest või nende 
järeltulijatest valmistatud toidu 
turuleviimine. 

Or. en

Muudatusettepanek 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Loomaliha märgistamine on olnud 
aastaid hästi reguleeritud ja selle võib 
võtta liha üldisel märgistamisel eeskujuks. 
Tarbijate jaoks täieliku läbipaistvuse 
tagamisel on siiski täitmata tühimik 
seoses geneetiliselt muundatud 
organismidega söödetud loomadelt 
pärineva loomaliha märgistamisega. 
Kuna üldsuse nõudlus selle järele on 
selgelt olemas, on asjakohane võtta 
kasutusele geneetiliselt muundatud 
organismidega söödetud loomadelt 
pärineva loomaliha kohustuslikud 
märgistamisnõuded, seades sihiks tagada 
hilisemas etapis kõikide loomsete saaduste 
niisugune märgistamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II 
jaotise II jaos on sätestatud loomaliha 
vabatahtliku märgistamise eeskirjad, mille 
kohaselt peab liikmesriigi pädev asutus 
heaks kiitma teatavad märgistamise 
spetsifikaadid. Halduskoormus ja kulud, 
mida selline kord liikmesriikidele ja 
ettevõtjatele kaasa toob, ei ole süsteemist 
saadava kasuga proportsionaalsed. 
Seepärast tuleks kõnealune jagu välja 
jätta.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Paljud ettevõtjad kasutavad edukalt seda olulist vahendit teiste tähtsate andmete esitamiseks 
(looma tõug, sugu ja vanus, kasutatud sööt jne), mille vastu tarbijad tunnevad huvi, et teha 
oste teadlikult ja informeeritult. Kõnealuste sätete kehtetuks tunnistamine tekitaks õiguslünga, 
mille tagajärjel hakkaks levima palju erinevaid loomaliha vabatahtliku märgistamise 
süsteeme ilma asjakohaste ja rangete kontrollimehhanismideta.

Muudatusettepanek 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II 
jaotise II jaos on sätestatud loomaliha 
vabatahtliku märgistamise eeskirjad, mille 
kohaselt peab liikmesriigi pädev asutus 
heaks kiitma teatavad märgistamise 

välja jäetud
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spetsifikaadid. Halduskoormus ja kulud, 
mida selline kord liikmesriikidele ja 
ettevõtjatele kaasa toob, ei ole süsteemist 
saadava kasuga proportsionaalsed. 
Seepärast tuleks kõnealune jagu välja 
jätta.

Or. it

Selgitus

Praegune vabatahtliku märgistamise süsteem on siiani andnud suurepäraseid tulemusi nii 
loomalihasektori terve tootmisharu organisatoorsete tulemuste kui ka liha lõpptarbija 
teavitamise osas.

Muudatusettepanek 44
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II 
jaotise II jaos on sätestatud loomaliha 
vabatahtliku märgistamise eeskirjad, mille 
kohaselt peab liikmesriigi pädev asutus
heaks kiitma teatavad märgistamise 
spetsifikaadid. Halduskoormus ja kulud, 
mida selline kord liikmesriikidele ja 
ettevõtjatele kaasa toob, ei ole süsteemist 
saadava kasuga proportsionaalsed. 
Seepärast tuleks kõnealune jagu välja 
jätta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 45
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.
Halduskoormus ja kulud, mida selline 
kord liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa 
toob, ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks
kõnealune jagu välja jätta.

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid. Kõik 
kohustuslikust märgistamisest kaugemale 
minevad märgistamise spetsifikaadid, 
näiteks aretamise, söötmise ja 
kasvatamise kohta, on tarbijate ja 
kõnealust märgistamist oma toodete 
turustamiseks kasutavate ettevõtjate jaoks 
äärmiselt olulised. Teabe täpsuse ja 
usaldusväärsuse tagamiseks tuleb
kõnealune jagu seepärast alles jätta.

Or. en

Selgitus

Toodete optimaalne turustamine on ettevõtjate jaoks tähtis tegur. Pädeva asutuse heakskiit 
tagab märgistusel esitatud konkreetse teabe täpsuse ja usaldusväärsuse. Sellise heakskiiduta 
ei ole tarbijatel võimalik tootemärgistust usaldada, seetõttu tuleb vabatahtlik 
märgistussüsteem alles jätta.

Muudatusettepanek 46
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid. 
Halduskoormus ja kulud, mida selline kord 
liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa toob, 
ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks
kõnealune jagu välja jätta.

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid. 
Halduskoormus ja kulud, mida selline kord 
liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa toob, 
ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks
vabatahtliku märgistamise süsteemi 
eeskirjad välja jätta. Selle väljajätmise 
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kompenseerimiseks tuleb siiski kindlaks 
määrata üldeeskirjad, mis tagavad 
tarbijakaitse.

Or. fr

Selgitus

Kuigi oleks soovitatav loobuda vabatahtliku märgistamise „süsteemist” (spetsifikaadid, 
sanktsioonid jne), jääb vabatahtlik märgistamine alles. Seega tuleks kindlaks määrata selle 
reguleerimise ja tarbijakaitse üldeeskirjad (objektiivsed andmed, mida pädevad asutused 
saavad kontrollida ja mis on tarbijatele arusaadavad). Need üldeeskirjad täiendavad 
märgistamist reguleerivaid horisontaalseid õigusakte.

Muudatusettepanek 47
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.
Halduskoormus ja kulud, mida selline 
kord liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa 
toob, ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks 
kõnealune jagu välja jätta.

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.
Võttes arvesse loomalihasektori arengut 
kõnealuse määruse vastuvõtmisest alates, 
on vaja loomaliha vabatahtliku 
märgistamise süsteem läbi vaadata. 
Seepärast tuleks kõnealune jagu välja jätta.
Eespool öeldust hoolimata on loomaliha 
vabatahtliku märgistamise asjakohaselt ja 
ülejäänud sektoritega ühtlustatult 
reguleerimiseks vaja, et kõnealuse jao 
väljajätmine ei jõustu seni, kuni II jagu 
asendatakse loomsete toodete turustamist 
reguleerivate liidu täiendatud õigusaktide 
või teiste samaväärse õigusmõjuga 
õigusaktidega.

Or. es
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Muudatusettepanek 48
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.
Halduskoormus ja kulud, mida selline 
kord liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa 
toob, ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks 
kõnealune jagu välja jätta.

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.
Võttes arvesse loomalihasektori arengut 
kõnealuse määruse vastuvõtmisest alates, 
on vaja loomaliha vabatahtliku 
märgistamise süsteem läbi vaadata. 
Seepärast tuleks kõnealune jagu välja jätta.
Eespool öeldust hoolimata on loomaliha 
vabatahtliku märgistamise asjakohaselt ja 
ülejäänud sektoritega ühtlustatult 
reguleerimiseks vaja, et kõnealuse jao 
väljajätmine ei jõustu seni, kuni II jagu 
asendatakse loomsete toodete turustamist 
reguleerivate liidu täiendatud õigusaktide 
või teiste samaväärse õigusmõjuga 
õigusaktidega.

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanek jätaks õiguslünga vabatahtliku märgistamise mõttes, mis on osutunud 
kasulikuks sektorile ja tarbijatele, kuna see annab tarvilikku teavet, mis aitab parandada 
toodete lisandväärtust.

Muudatusettepanek 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
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märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.
Halduskoormus ja kulud, mida selline 
kord liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa 
toob, ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks 
kõnealune jagu välja jätta.

märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.

Or. it

Muudatusettepanek 50
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.
Halduskoormus ja kulud, mida selline 
kord liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa 
toob, ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks 
kõnealune jagu välja jätta.

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.
Kõnealused eeskirjad annavad tarbijatele 
tähtsat teavet loomaliha tootmise 
erinevate meetodite kohta ja seepärast 
tuleks kõnealune jagu alles jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 51
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
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teatavad märgistamise spetsifikaadid. 
Halduskoormus ja kulud, mida selline kord 
liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa toob, 
ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks 
kõnealune jagu välja jätta.

teatavad märgistamise spetsifikaadid. 
Halduskoormus ja kulud, mida selline kord 
liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa toob, 
ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks 
kõnealune jagu välja jätta. Igal juhul 
kohaldatakse loomaliha märgistusel 
esitatava teabe puhul, mis erineb määruse 
(EÜ) nr 1760/2000 artiklites 13–15 
sätestatud kohustuslikust loomaliha 
märgistamissüsteemist, määruses (EL) nr 
1169/2011 kehtestatud horisontaalseid 
märgistamiseeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.
Halduskoormus ja kulud, mida selline
kord liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa 
toob, ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks 
kõnealune jagu välja jätta.

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud loomaliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid.
Kõnealune kord annab tarbijatele 
kasulikku teavet. Seepärast tuleks 
kõnealune jagu alles jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22



AM\891723ET.doc 27/52 PE480.879v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada veiste ja loomaliha 
identifitseerimise, registreerimise ja 
jälgitavuse nõuetekohaseks toimimiseks 
vajalike eeskirjade kohaldamine, tuleks 
anda volitused õigusaktide vastuvõtmiseks 
aluslepingu artikli 209 kohaselt 
komisjonile; need volitused hõlmaksid 
nõuete kehtestamist veiste alternatiivsete 
identifitseerimisvahendite jaoks; 
eritingimusi, mille puhul liikmesriigid 
võivad pikendada 
identifitseerimisvahenditega märgistamise 
tähtaega; liikmesriikide elektrooniliste 
andmebaaside vahel vahetatavaid andmeid; 
teatava aruandekohustuse tähtaega; 
identifitseerimisvahendite suhtes 
kehtestatavaid nõudeid; loomapassides ja 
iga põllumajandusettevõtte kohta 
peetavasse registris esitatavaid andmeid; 
ametlike kontrollide miinimumtaset; veiste 
identifitseerimist ja nende liikumise 
registreerimist, kui neid karjatatakse suvel 
erinevatel mägikarjamaadel; teatavate 
toodete märgistamise eeskirju, mis peaksid 
olema samaväärsed määruses (EÜ) nr 
1760/2000 sätestatutega; veisehakkliha, 
loomaliha korrastamisel saadud 
lihalõikmete ja tükeldatud liha määratlust;
konkreetseid andmeid, mida võib toote 
märgistusel esitada; päritolutähise 
lihtsustamisega seotud 
märgistamiseeskirju; teatavate 
loomarühmade maksimaalset suurust ja 
kooslust; tükeldatud liha 
märgistamisnõuete heakskiitmise 
menetlust. Siinkohal on väga tähtis, et 
komisjon viiks ettevalmistustööde ajal läbi 
vajalikud konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(22) Selleks et tagada veiste ja loomaliha 
identifitseerimise, registreerimise ja 
jälgitavuse nõuetekohaseks toimimiseks 
vajalike eeskirjade kohaldamine, tuleks 
anda volitused õigusaktide vastuvõtmiseks 
aluslepingu artikli 209 kohaselt 
komisjonile; need volitused hõlmaksid 
nõuete kehtestamist veiste alternatiivsete 
identifitseerimisvahendite jaoks; 
eritingimusi, mille puhul liikmesriigid 
võivad pikendada 
identifitseerimisvahenditega märgistamise 
tähtaega; liikmesriikide elektrooniliste 
andmebaaside vahel vahetatavaid andmeid; 
teatava aruandekohustuse tähtaega; 
identifitseerimisvahendite suhtes 
kehtestatavaid nõudeid; loomapassides ja 
iga põllumajandusettevõtte kohta 
peetavasse registrisse esitatavaid andmeid; 
ametlike kontrollide miinimumtaset; veiste 
identifitseerimist ja nende liikumise 
registreerimist, kui neid karjatatakse suvel 
erinevatel mägikarjamaadel; teatavate 
toodete märgistamise eeskirju, mis peaksid 
olema samaväärsed määruses (EÜ) nr 
1760/2000 sätestatutega; veisehakkliha, 
loomaliha korrastamisel saadud 
lihalõikmete ja tükeldatud liha määratlust; 
teatavate loomarühmade maksimaalset 
suurust ja kooslust; tükeldatud liha 
märgistamisnõuete heakskiitmise 
menetlust. Siinkohal on väga tähtis, et 
komisjon viiks ettevalmistustööde ajal läbi 
vajalikud konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
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Or. it

Selgitus

Ei ole asjakohane ette näha komisjoni poolt delegeeritud õigusaktide kasutamist konkreetsete 
andmete jaoks, mida võib märgistusel esitada, ja selleks, et läbi vaadata märgistamist 
käsitlevad sätted seoses päritolu märkimise lihtsustamisega, arvestades nende tähtsust turul 
läbipaistvuse ja jälgitavuse tagamise vahendina.

Muudatusettepanek 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 2 lisatakse järgmine 
määratlus:
kloonitud loomad – loomad, kes on 
saadud mittesugulise kunstliku 
paljundamise meetodi abil, mille eesmärk 
on luua konkreetse looma geneetiliselt 
identne või peaaegu identne koopia;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artiklile 2 lisatakse järgmine 
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määratlus:
kloonitud loomade järeltulijad – loomad, 
kes on saadud sugulise paljundamise teel, 
kui vähemalt üks eellastest on kloonitud 
loom;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Artiklile 2 lisatakse järgmine 
määratlus:
geneetiliselt muundatud sööt – määruse 
(EÜ) nr 1829/2003 artikli 2 punktis 7 
määratletud sööt.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 esimese lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„a) identifitseerimisvahendid loomade 
identifitseerimiseks; ”
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Or. de

Muudatusettepanek 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad vastu võtta 
siseriiklikud sätted, millega muudetakse 
kohustuslikuks ühe elektroonilise tunnuse 
kasutamine ühena kahest lõikes 1 ette 
nähtud identifitseerimisvahendist.

välja jäetud

Liikmesriigid, kes seda võimalust 
kasutavad, esitavad komisjonile selliste 
siseriiklike sätete teksti.

Or. it

Muudatusettepanek 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad vastu võtta 
siseriiklikud sätted, millega muudetakse 
kohustuslikuks ühe elektroonilise tunnuse 
kasutamine ühena kahest lõikes 1 ette 
nähtud identifitseerimisvahendist.

2. Liikmesriigid võivad 5-aastase 
üleminekuperioodi jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist vastu võtta 
siseriiklikud sätted, millega muudetakse 
kohustuslikuks ühe elektroonilise tunnuse 
kasutamine ühena kahest lõikes 1 ette 
nähtud identifitseerimisvahendist.
Hiljemalt pärast üleminekuperioodi 
lõppemist on ühe elektroonilise tunnuse 
kasutamine ühena kahest lõikes 1 ette 
nähtud identifitseerimisvahendist 
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kohustuslik.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes seda võimalust 
kasutavad, esitavad komisjonile selliste 
siseriiklike sätete teksti.

Liikmesriigid esitavad komisjonile selliste 
siseriiklike sätete teksti.

Or. de

Muudatusettepanek 61
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes seda võimalust 
kasutavad, esitavad komisjonile selliste 
siseriiklike sätete teksti.

Liikmesriigid, kes seda võimalust 
kasutavad, esitavad komisjonile selliste 
siseriiklike sätete teksti. Komisjon edastab 
selliste siseriiklike sätete teksti teistele 
liikmesriikidele ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Dagmar Roth-Behrendt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad kohustusliku 
elektroonilise identifitseerimise kasutusele 
hiljemalt kümne aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Elektroonilise identifitseerimise rakendamine käesolevas õigusaktis on vajalik samm 
praeguste õigusaktide ajakohastamisel. EID vähendaks halduskoormust, lihtsustaks 
registreerimist ja tagaks loomade jälgitavuse. Õigusaktis tuleb seetõttu määratleda 
kohustusliku elektroonilise identifitseerimise süsteemi rakendamise tähtaeg. Kümme aastat 
peaks olema sobiv tähtaeg, mis oleks kõikidele liikmesriikidele jõukohane.

Muudatusettepanek 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon kindlustab, et tagatakse 
kasutatavate siseriiklike tunnuste 
koostalitlusvõime.

Or. de

Muudatusettepanek 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
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Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4b – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui majand asub liikmesriigis, kes on 
vastavalt artikli 4 lõikele 2 muutnud 
siseriiklike sätetega elektrooniliste 
tunnuste kasutamise kohustuslikuks, 
märgistatakse loomad liidu sihtmajandis 
elektroonilise tunnusega tähtaja jooksul, 
mille määrab kindlaks sihtliikmesriik.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 65
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4c – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühest liikmesriigist teise liikuvate loomade 
identifitseerimine

Pärast määruses (1760/2000) sätestatud 
kuupäevi sündinud ja ühest liikmesriigist 
teise liikuvate loomade identifitseerimine

Or. de

Muudatusettepanek 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui majand asub liikmesriigis, kes on välja jäetud
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muutnud siseriiklike sätetega 
elektrooniliste tunnuste kasutamise 
kohustuslikuks, märgistatakse loomad 
elektroonilise tunnusega:
a) enne looma viimist kõnealuse 
liikmesriigi sihtmajandisse või
b) sihtmajandisse tähtaja jooksul, mille 
määrab kindlaks liikmesriik, kus see 
majand asub.
Punktis b osutatud tähtaeg ei tohi olla 
pikem kui 20 päeva pärast loomade 
saabumist sihtmajandisse. Igal juhul tuleb 
loomad märgistada 
identifitseerimisvahenditega enne 
sihtmajandist lahkumist. 
Esimest lõiku ei kohaldata loomade 
suhtes, kes viiakse otse sellises 
liikmesriigis asuvasse tapamajja, kes on 
muutnud siseriiklike sätetega 
elektrooniliste tunnuste kasutamise 
kohustuslikuks, kui loom tapetakse 20 
päeva jooksul pärast veterinaarkontrolli.

Or. it

Muudatusettepanek 67
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4c – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) enne looma viimist kõnealuse 
liikmesriigi sihtmajandisse või

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 68
Andres Perello Rodriguez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4c – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) enne looma viimist kõnealuse 
liikmesriigi sihtmajandisse või

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 69
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 4d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Identifitseerimisvahendi võib eemaldada 
või asendada ainult pädeva asutuse loal ja 
tema kontrolli all. Sellist luba võib anda 
vaid siis, kui vahendi eemaldamine või 
asendamine ei halvenda looma jälgimist.

Identifitseerimisvahendit muudetakse, 
identifitseerimisvahend eemaldatakse või 
asendatakse ainult pädeva asutuse loal ja 
tema kontrolli all. Sellist luba võib anda 
vaid siis, kui vahendi muutmine,
eemaldamine või asendamine ei halvenda 
looma jälgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 – esimene taane
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 5 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates kuupäevast, mil komisjon on Alates kuupäevast, mil komisjon on 
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kinnitanud andmevahetussüsteemi 
täielikku toimivust, võivad liikmesriigid 
hakata vahetama elektroonilisi andmeid 
oma elektrooniliste andmebaaside vahel.

kinnitanud andmevahetussüsteemi 
täielikku toimivust, võivad liikmesriigid 
hakata vahetama elektroonilisi andmeid 
oma elektrooniliste andmebaaside vahel.
See tuleb teostada nii, et 
põllumajandusettevõtte huvide kaitsmise 
eesmärgil on tagatud andmekaitse ja mis 
tahes kuritarvituste ärahoidmine.

Or. de

Muudatusettepanek 71
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Artikkel 6 asendatakse järgmisega: välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 72
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei vaheta elektroonilisi 
andmeid teiste liikmesriikidega artiklis 5 
osutatud elektroonilise 
andmevahetussüsteemi raames

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 73
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) väljastab pädev asutus kõnealuse 
liikmesriigi andmebaasist saadud andmete 
põhjal igale liidusiseseks kaubanduseks 
ette nähtud loomale passi;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 74
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) peab pass iga passi omava loomaga 
alati kaasa olema, kui teda viiakse ühest 
liikmesriigist teise;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 75
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) loovutatakse loomaga kaasasolev pass välja jäetud



PE480.879v01-00 38/52 AM\891723ET.doc

ET

looma sihtmajandisse saabumisel selle 
liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
sihtmajand asub.”

Or. de

Muudatusettepanek 76
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kolmandatesse riikidesse 
eksporditavate loomade passid loovutab 
loomade viimane pidaja selle piirkonna 
pädevale asutusele, kust loomad 
eksporditakse.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kellel on juurdepääs elektroonilisele 
andmebaasile, mis juba sisaldab registrisse 
sisestatavat teavet, ja

a) kellel on juurdepääs elektroonilisele 
andmebaasile, mis juba sisaldab registrisse 
sisestatavat teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Riikka Manner, Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes sisestab uue teabe elektroonilisse 
andmebaasi 24 tunni jooksul pärast 
sündmuse toimumist.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Andmebaasi ei registreerita kõnealuse sündmuse kellaaega, vaid üksnes kuupäev, seetõttu on 
24 tunni pikkune tähtaeg problemaatiline. Nõuetele vastavust oleks raske kontrollida, kui 
eeskiri põhineb tundidel. Lisaks see pigem heidutaks kui julgustaks registreid elektrooniliselt 
ajakohastama, kui teabe vahetult andmebaasi sisestamise tähtaeg oleks väga rangelt kindlaks 
määratud ja teabe käsitsi sisestamise tähtaeg vabam.

Muudatusettepanek 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et iga loomade 
identifitseerimise ja registreerimise eest 
vastutav isik saaks juhiseid käesoleva 
määruse asjakohaste sätete ning iga artikli 
10 ja 10a kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakti ja rakendusakti 
kohta, ning asjakohaste koolituste 
kättesaadavuse.

Liikmesriigid tagavad, et iga loomade 
identifitseerimise ja registreerimise eest 
vastutav isik saaks juhiseid käesoleva 
määruse asjakohaste sätete ning iga artikli 
10 ja 10a kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakti ja rakendusakti 
kohta, ning asjakohaste koolituste 
kättesaadavuse. Kõnealune teave on tasuta 
kättesaadav iga asjakohase sätte 
muutmise korral.
Liikmesriigid jagavad parimaid tavasid, et 
tagada kõikjal Euroopa Liidus kvaliteetne 
koolitus ja teabevahetus. 



PE480.879v01-00 40/52 AM\891723ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11 – punkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõike 5 punkti a lisatakse järgmine 
punkt:
„i v) kas loomaliha pärineb geneetiliselt 
muundatud söödaga toidetud loomadelt.”

Or. en

Muudatusettepanek 81
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11 – punkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine lõige:
„5 a. Alates [6 kuud pärast 
jõustumiskuupäeva] esitavad ettevõtjad ja 
organisatsioonid märgistusel ka andmed 
selle kohta, kui loomaliha pärineb 
kloonitud loomadelt või kloonitud 
loomade järglastelt.”

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11 – punkt b b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 13 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Lisatakse järgmine lõige:
„5 b. Alates [6 kuud pärast 
jõustumiskuupäeva] esitavad ettevõtjad ja 
organisatsioonid märgistusel ka andmed 
selle kohta, kui loomaliha pärineb 
geneetiliselt muundatud söödaga toidetud 
loomadelt.”

Or. en

Muudatusettepanek 83
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12 – sissejuhatav osa
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Artiklis 14 asendatakse neljas lõik 
järgmisega:

välja jäetud

„Komisjonile antakse volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
kooskõlas artikliga 22b, et kehtestada 
loomaliha korrastamisel saadud 
lihalõikmete ja tükeldatud liha suhtes 
käesoleva artikli esimeses kolmes lõigus 
sätestatud eeskirjadele samaväärsed 
eeskirjad.”

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
II jaotis – II jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a) II jaotise II jao pealkiri asendatakse 
järgmise pealkirjaga: „Vabatahtlik 
märgistamine”.

Or. fr

Selgitus

Kuigi on soovitatav loobuda vabatahtliku märgistamise „süsteemist” (spetsifikaadid, 
sanktsioonid jne), jääb vabatahtlik märgistamine alles. Seega tuleks kindlaks määrata selle 
reguleerimise ja tarbijakaitse üldeeskirjad (objektiivsed andmed, mida pädevad asutused 
saavad kontrollida ja mis on tarbijatele arusaadavad). Need üldeeskirjad täiendavad 
märgistamist reguleerivaid horisontaalseid õigusakte.

Muudatusettepanek 85
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vabatahtlikku märgistamist käsitleva jao väljajätmine ei aita tagada tarbijale toote kohta 
täpse ja usaldusväärse teabe esitamist, mis on hea ja usaldusväärse märgistussüsteemi 
põhinõue. Kõnealune märgistus annab tarbijatele tähtsat teavet ning ettevõtjatele paremad 
vahendid oma toodete turustamiseks.
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Muudatusettepanek 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. välja jäetud

Or. it

(Vt muudatusettepanekut põhjenduse 20 väljajätmise kohta.)

Muudatusettepanek 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. välja jäetud
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Or. it

Selgitus

Loomaliha vabatahtlikku märgistamist käsitlevad sätted on võimaldanud saada suurepäraseid 
tulemusi terve tootmisharu organisatoorses aspektis, vastates ühtlasi tarbijate huvidele, kes 
saavad tarvilikku teavet selleks, et teha oste teadlikult. Kõnealuste vabatahtliku märgistamise 
sätete kõrvaldamine tekitaks õiguslünga, mille tagajärjel hakkaks levima palju erinevaid 
loomaliha vabatahtliku märgistamise süsteeme ilma asjakohaste ja rangete 
kontrollimehhanismideta.

Muudatusettepanek 89
Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. välja jäetud

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanek jätaks õiguslünga vabatahtliku märgistamise mõttes, mis on osutunud 
kasulikuks sektorile ja tarbijatele, kuna see annab tarvilikku teavet, mis aitab parandada 
toodete lisandväärtust.

Muudatusettepanek 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 91
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 92
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 93
Bart Staes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 94
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. (14) Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:
Üldeeskirjad
Andmed, mille loomaliha turustavad 
ettevõtjad või organisatsioonid lisavad 
märgistusele lisaks käesoleva jaotise 
I jaos ette nähtud andmetele, peavad 
olema objektiivsed, pädevate asutuste 
poolt kontrollitavad ja tarbijatele 
arusaadavad.

Or. fr

Selgitus

Kuigi on soovitatav loobuda vabatahtliku märgistamise „süsteemist” (spetsifikaadid, 
sanktsioonid jne), jääb vabatahtlik märgistamine alles. Seega tuleks kindlaks määrata selle 
reguleerimise ja tarbijakaitse üldeeskirjad (objektiivsed andmed, mida pädevad asutused 
saavad kontrollida ja mis on tarbijatele arusaadavad). Need üldeeskirjad täiendavad 
märgistamist reguleerivaid horisontaalseid õigusakte.

Muudatusettepanek 95
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. (14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja.
Ilma et see piiraks artikli 1 kohaldamist, 
jälgib komisjon, et väljajäetud artiklite 
sätteid kajastataks vajalike kohanduste ja 
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täiendustega loomaliha käsitlevates 
ühenduse õigusnormides.

Or. es

Muudatusettepanek 96
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. (14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja.
Komisjon jälgib, et väljajäetud artiklite 
sätteid kajastataks vajalike kohanduste ja 
täiendustega loomaliha käsitlevates 
ühenduse õigusnormides.

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanek jätaks õiguslünga vabatahtliku märgistamise mõttes, mis on osutunud 
kasulikuks sektorile ja tarbijatele, kuna see annab tarvilikku teavet, mis aitab parandada 
toodete lisandväärtust.

Muudatusettepanek 97
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artiklid 16–18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artiklid 16, 17 ja 18 jäetakse välja. (14) Artiklid 17 ja 18 jäetakse välja.

Or. fr
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Selgitus

Kuna vabatahtliku märgistamise „süsteem” ei ole ennast tõestanud, on kohane see välja jätta.

Muudatusettepanek 98
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 19 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artiklis 14 nimetatud veisehakkliha, 
loomaliha korrastamisel saadud 
lihalõikmete ja tükeldatud liha 
määratlused;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) märgistustel esitatavad konkreetsed 
andmed;

välja jäetud

Or. it

(Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.)

Muudatusettepanek 100
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
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Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 19 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) märgistustel esitatavad konkreetsed 
andmed;

b) märgistustel esitatavate konkreetsete 
andmete määratlus ja asjaomased 
nõuded;

Or. en

Selgitus

Märgistustel esitatavate konkreetsete andmete heakskiitmise nõuded on liikmesriigiti erinevad 
ning põhjustavad seetõttu konkurentsimoonutusi eri liikmesriikide ettevõtjate vahel. Seepärast 
peetakse asjakohaseks võtta vastu suunised selle kohta, millistel tingimustel võib konkreetseid 
andmeid märgistustel esitada.

Muudatusettepanek 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 19 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) märgistuseeskirjad seoses 
päritolutähise lihtsustamisega;

välja jäetud

Or. it

(Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.)

Muudatusettepanek 102
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 19 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tükeldatud liha märgistamisnõuete 
heaks kiitmise menetlus. ”

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 103
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 18
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 22b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks
alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast või mõnest muust seadusandja 
määratud kuupäevast volitused võtta vastu 
artikli 4 lõikes 5, artikli 4a lõikes 2 ning 
artiklites 5, 7, 10, 14 ja 19 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

2. Komisjonile antakse 5 aastaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast 
või mõnest muust seadusandja määratud 
kuupäevast volitused võtta vastu artikli 4 
lõikes 5, artikli 4a lõikes 2 ning artiklites 5, 
7, 10 ja 19 osutatud delegeeritud õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 19 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1760/2000
Artikkel 23a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a) Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 23 a

Aruanne
Komisjon esitab hiljemalt 5 aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
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parlamendile ja nõukogule aruande.

Or. es

Muudatusettepanek 105
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Üleminekusätted

Artikli 1 punkt 14 jõustub 1. jaanuaril 
2014.

Or. es

Muudatusettepanek 106
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Üleminekusätted

Artikli 1 punkt 14 jõustub 1. jaanuaril 
2014.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on näha ette piisav ajavahemik vabatahtliku märgistamise 
valdkonnas asjakohasemate Euroopa tasandi eriõigusnormide koostamiseks ja 
vastuvõtmiseks.
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