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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja arvates määrab loomatervise määrus kindlaks tulevase vaatenurga 
loomade tervise kaitsmisele. Tehniliselt peaks käesoleva määruse eesmärgiks olema 
olemasolevate loomatervist käsitlevate õigusaktide kooskõlastamine ja lihtsustamine, et 
vähendada nende keerukust ja tagada nõuetekohane rakendamine. Sisuliselt peaks käesoleva 
määruse peamiseks eesmärgiks olema loomade ja inimeste tervist kahjustavate haiguste 
vältimine ja halvimal juhul nende tõrjumine.

Käesoleva määruse reguleerimisala peaks olema kooskõlas põhimõttega „haiguste ennetamine 
on parem kui ravi” ja lähenemisviisiga „Üks tervis”, mida on käsitletud ELi 
loomatervishoiustrateegias aastateks 2007–2013. Uuringud on näidanud selget seost loomade 
tervise ja loomade heaolu vahel ning samuti selget seost loomataudide ja loomade aretamise, 
kasvatamise ja transportimise vahel.

Praegused intensiivsed loomakasvatussüsteemid ja transporditavad, mis piiravad loomade 
loomulikku liikumist, suurendavad stressi ja vajadust antibiootikumide järele, mis loovad aga 
paraku ideaalsed tingimused patogeenide paljunemiseks. Need tingimused on tegurid, mis
võivad kahjustada loomade tervist ja sellest tulenevalt ka inimeste tervist. Lisaks on sellised 
loomade paljundamismeetodid nagu kloonimine või genoomi modifitseerimine tulemusel 
avaldunud kahjulikud mõjud loomade tervisele, näiteks neerude või aju väärarengud ja 
kahjustunud immuunsüsteem. See loob tundmatuid riskitegureid seoses võimaliku 
taudipuhanguga ja/või selle taudi ülekandumisega inimestele.

Arvamuse koostaja arvates peaks lähtepunktiks olema ennetusstrateegia, mis selle probleemi 
algseid põhjuseid arvesse võttes ja ettevaatuspõhimõtet silmas pidades üritab kõrvaldada 
riskitegureid, mis loovad loomatervist mõjutavaid probleeme. Igal aastal sünnib kogu 
maailmas rohkem kui 64 miljardit looma, keda kasvatatakse ja tapetakse toiduks. 
Loomakasvatus, kariloomadega kauplemine ja elusloodusega kauplemine on omavahel 
tihedalt seotud. Seega peaks ELi loomatervise õigusaktide peamiseks eesmärgiks olema 
kindlaks määrata, kuidas loomataudide puhkemine toimub ja kuidas neid oleks võimalik 
vältida ja tõrjuda ning mida oleks võimalik õppida varasemalt võetud 
taudikontrollimeetmetest (linnugripp, suu- ja sõrataud, seagripp, veiste spongioosne 
entsefalopaatia jne). Arvamuse koostaja arvates tuleks loomade massilist tapmist kasutada 
üksnes viimase väljapääsuna.

Alates 1980. aastast on tekkinud rohkem kui 35 nakkushaigust ja on avastatud 87 patogeeni, 
mis on loomadelt pärit ja inimestele üle kandunud, põhjustades märkimisväärseid 
majanduslikke kulusid, mida oleks olnud võimalik vältida.

Kodu- ja metsloomad on osa ökosüsteemist ning on omavahel tihedalt seotud. Nende mis 
tahes kujul väärkohtlemine alates ebainimlikest aretusmeetoditest kuni sunnitud 
ümberpaigutamiseni kauplemise eesmärgil avaldab ökosüsteemi tasakaalule keskkondlikku 
mõju. See loob soodsad tingimused taudipuhanguteks, mida tuleb seejärel heastada 
meetmetega, mis võivad kahjustada bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi tasakaalu. 
Varasemalt sellest valdkonnas Madalmaade põllumajandusministeeriumi heaks töötanud 
arvamuse koostaja mäletab veel liiga hästi linnugripi, suu- ja sõrataudi ja seagripi puhangute 



PE521.493v01-00 4/94 PA\1005594ET.doc

ET

ajal toimunud korjuste massilist kokkukorjamist ja nende hilisemat hävitamist, millel oli 
äärmiselt suur mõju keskkonnale ja ühiskonnale. Põletamiste tulemusel saastunud põhjaveel 
ja tohututel tahmapilvedel on kaugeleulatuvad mõjud, mille poliitikakujundajad sageli 
tähelepanuta jätavad.

Loomade heaolu parandamine ei tähenda tingimata ettevõtlustuludele suurte trahvide 
kehtestamist. Praegune mahepõllumajanduse õitseng ja liikmesriikide algatused, näiteks 
Madalmaades veise-, sea- ja linnulihal ja munadel märgistuse „Beter Leven” kasutamine, on 
näidanud, et tarbijate hulgas on olemas nõudlus loomade heaolu kõrgetasemeliste standardite 
järele, mis toob kaasa ohutuma ja kvaliteetsema toidu. Tarbijate selgem teavitamine loomade 
heaolust peaks sellele positiivselt kaasa aitama.

Lõpetuseks tuleb käsitleda mõningaid menetluslikuma olemusega küsimusi. Kõigepealt on 
väga oluline loomatervist käsitleva kooskõlastatud raamistiku olemasolu. Kuid samuti on 
oluline, et liikmesriikidel oleks võimalik võtta täiendavaid meetmeid, mis on käesoleva 
õigusaktiga kooskõlas, kuid ulatuvad käesoleva õigusakti sätetest kaugemale, kui see on 
vajalik kiireks reageerimiseks kriisiolukorras.

Teiseks tunneb arvamuse koostaja muret komisjoni ettepaneku üle tühistada kaks õigusakti, 
mis käsitlevad lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist ning veiste elektroonilist 
identifitseerimist ja veiselihatoodete märgistamist, mis on hiljuti kaasseadusandjate poolt 
vastu võetud või mida praegu arutatakse kaasotsustamismenetluse raames. Komisjoni selline 
käiutmine ei aita õiguskindluse tagamisele kaasa ning seda ei tohiks edaspidi julgustada.

Ning kuigi loomade tervis ja loomade heaolu on omavahel tihedalt seotud, ei soovi arvamuse 
koostaja mitte mingil viisil takistada tulevase loomatervist käsitleva ettepaneku tulemust.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Loomade nakkushaigustel ja nende 
tõrje meetmetel võivad olla laastavad 
tagajärjed üksikutele loomadele, 
loomapopulatsioonidele, loomapidajatele ja 
majandusele.

(1) Loomade nakkushaigustel ja nende 
tõrje meetmetel võivad olla laastavad 
tagajärjed üksikutele loomadele, 
loomapopulatsioonidele, loomapidajatele, 
üldsusele ja majandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Hiljutised kogemused on näidanud, et 
loomade nakkushaigustel võib olla 
märkimisväärne mõju ka rahvatervisele, 
näiteks linnugripi ja salmonella puhul.

(2) Hiljutised kogemused on näidanud, et 
loomade nakkushaigustel võib olla 
märkimisväärne mõju ka rahvatervisele, 
näiteks veiste spongioosse entsefalopaatia,
linnugripi ja salmonella puhul.

Or. en

Selgitus

Veiste spongioosse entsefalopaatia kriisi tuleks siinkohal mainida, sest lisaks sellele, et see oli 
tõsine loomatervise probleem, mis kandus toidu kaudu üle ka inimestele, oli see ka tõsine 
usalduskriis, kus üldsus kaotas usalduse toiduahela ohutuse ja poliitikakujundajate vastu.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kahjulikku vastastikust mõju võib 
täheldada ka bioloogilise mitmekesisuse, 
kliimamuutuse ja teiste 
keskkonnaaspektide osas. Kliimamuutus 
võib tingida uute taudide puhkemise, 
olemasolevate taudide esinemise ja 
tauditekitajate ja vektorite geograafilise 
leviku, sealhulgas metsloomade osas.

(3) Kahjulikku vastastikust mõju võib 
täheldada ka bioloogilise mitmekesisuse, 
toiduga kindlustatuse, kliimamuutuse, 
reostuse ja teiste keskkonnaaspektide osas. 
Kliimamuutus võib tingida uute taudide 
puhkemise, olemasolevate taudide 
esinemise ja tauditekitajate ja vektorite 
geograafilise leviku, sealhulgas 
metsloomade osas.

Or. en

Selgitus

Loomade nakkushaigused avaldavad mõju ka toiduga kindlustatusele ja keskkonnareostusele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil tuleks kehtestada 
loomatervise eeskirjad, et tagada loomade 
ja inimeste tervise kõrgetasemelised 
standardid liidus, põllumajandus- ja 
vesiviljelussektori ratsionaalne areng ja 
suurendada tootlikkust. Need eeskirjad on 
muu hulgas vajalikud ka selleks, et aidata 
kaasa siseturu väljakujundamisele ning
vältida nakkushaiguste levikut.

(4) Liidu tasandil tuleks kehtestada 
loomatervise eeskirjad, et tagada loomade 
ja inimeste tervise kõrgetasemelised 
standardid liidus, põllumajandus- ja 
vesiviljelussektori ratsionaalne areng ja 
suurendada säästvat tootlikkust. Need 
eeskirjad on muu hulgas vajalikud ka 
selleks, et aidata kaasa siseturu 
väljakujundamisele, vältida nakkushaiguste 
levikut ja parandada loomade heaolu.

Or. en

Selgitus

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) arvukad uuringud ja isegi teaduslikud arvamused 
kinnitavad, et loomade heaolu toetab loomade tervist ja vastupidi.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Komisjoni teatises loomade kaitset ja 
heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia 
kohta aastateks 2012–2015 korratakse, et 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 13 tunnustatakse loomi kui 
aistmisvõimelisi olendeid ning nõutakse 
ELi poliitika kavandamisel ja 
rakendamisel täieliku tähelepanu 
pööramist loomade heaolu nõuetele. 
Sellega seoses tuleb asjakohaselt pöörata 
tähelepanu positiivsele mõjule, mida 
loomade heaolu kõrgetasemelised 
standardid avaldavad loomade tervisele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 13 on selgesõnaliselt öeldud, et ELi poliitika 
kavandamisel ja rakendamisel tuleb loomade heaolu nõuetele täit tähelepanu pöörata. Kuna 
käesoleva ettepaneku kohaselt on loomatervise määrus selgelt seotud loomade heaoluga, siis 
on viide Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 13 äärmiselt vajalik.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Toidutootmise intensiivistumine ja 
integratsioon ning vedamise suurenemine 
tootmise ajal ja enne tapmist on paljude 
XX sajandil tekkinud loomade 
nakkushaiguste põhjused. Käesolev 
määrus annab aluse olemasolevate 
meetodite hoolikaks hindamiseks ja 
läbivaatamiseks, et teha kindlaks 
probleemide ja loomadega seotud 
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haiguste allikad ning võtta asjakohaseid 
meetmeid jätkusuutmatute 
loomakasvatusmeetodite vältimiseks, mis 
toovad kaasa puhanguid, mida oleme 
lähiminevikus kogenud.

Or. en

Selgitus

Loomakasvatus on viimaste aastakümnete jooksul muutunud intensiivsemaks, kus teatavates 
ettevõtetes hoitakse mitmeid tuhandeid loomi suhteliselt väikesel pinnal. Samuti on üha 
sagenemas loomade vedamine nende tapmiseks kaugete vahemaade taha, nii et loomad on 
pika aja jooksul suletud ruumis. Need tavad loovad ideaalsed tingimused patogeenide 
paljunemiseks, mis võivad kahjustada inimeste ja loomade tervist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nende loomatervise eeskirjade 
kehtestamisel on väga oluline, et võetaks 
arvesse loomade tervise seotust inimeste 
tervisega, keskkonnaga, toidu- ja 
söödaohutusega, loomade heaoluga ning 
toiduga kindlustatuse ja majanduslike, 
ühiskondlike ja kultuuriliste aspektidega.

(9) Nende loomatervise eeskirjade 
kehtestamisel on väga oluline, et võetaks 
arvesse loomade tervise seotust inimeste 
tervisega, keskkonnaga, toidu- ja 
söödaohutusega ning toiduga kindlustatuse 
ja majanduslike, ühiskondlike ja 
kultuuriliste aspektidega ning eelkõige 
loomade heaoluga, võttes arvesse loomade 
heaolu ja loomade tervise vastastikust 
sõltuvust.

Or. en

Selgitus

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) arvukad uuringud ja isegi teaduslikud arvamused 
kinnitavad, et loomade heaolu toetab loomade tervist ja vastupidi.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Erakorralistel asjaoludel, kui esineb 
märkimisväärne oht loomade või inimeste 
tervisele, ent teaduslik ebakindlus püsib, 
antakse SPS lepingu artikli 5 lõikes 7, mida 
on liidu nimel tõlgendatud komisjoni 
2. veebruari 2000. aasta teatises 
ettevaatuspõhimõtte kohta,13 kõnealuse 
lepingu osapoolele võimalus kiita 
olemasoleva ja asjakohase teabe alusel 
heaks ajutised meetmed. Sellistel 
asjaoludel on WTO liige kohustatud 
hankima täiendavat teavet, mis on vajalik 
objektiivsemaks riski hindamiseks ja 
meetme läbivaatamiseks mõistliku aja 
jooksul.

(12) Erakorralistel asjaoludel, kui esineb 
märkimisväärne oht loomade või inimeste 
tervisele, ent teaduslik ebakindlus püsib, 
antakse SPS lepingu artikli 5 lõikes 7, mida 
on liidu nimel tõlgendatud komisjoni 
2. veebruari 2000. aasta teatises 
ettevaatuspõhimõtte kohta ning mis on 
Euroopa Liidu õiguses sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) 
nr 178/2002 (millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused) artiklis 7, kõnealuse lepingu 
osapoolele võimalus kiita olemasoleva ja 
asjakohase teabe alusel heaks ajutised 
meetmed. Sellistel asjaoludel on WTO 
liige kohustatud hankima täiendavat teavet, 
mis on vajalik objektiivsemaks riski 
hindamiseks ja meetme läbivaatamiseks 
mõistliku aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Metsloomapopulatsioonides esinevatel 
taudidel võib olla kahjulik mõju 
põllumajandus-ja vesiviljelussektorile, 
rahvatervisele, keskkonnale ja 
bioloogilisele mitmekesisusele. Seetõttu on 
asjakohane, et käesoleva määruse 

(16) Metsloomapopulatsioonides esinevatel 
taudidel (näiteks marutaudil) võib olla 
kahjulik mõju põllumajandus-ja 
vesiviljelussektorile, rahvatervisele, 
keskkonnale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele. Seetõttu on asjakohane, 
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reguleerimisala peaks sellistel juhtudel 
hõlmama metsloomi kui kõnealuste taudide 
võimalikke ohvreid ja nende vektoreid.

et käesoleva määruse reguleerimisala peaks 
sellistel juhtudel hõlmama metsloomi kui 
kõnealuste taudide võimalikke ohvreid ja 
nende vektoreid.

Or. en

Selgitus

Marutaud on tüüpiline haigus, mis ületab mitmeid taudide vektoreid kasutades lihtsalt piire 
ning on loomade ja inimeste vahel ülekanduv. See on oluline rahvatervise ja loomatervisega 
seotud risk, mis avaldab mõju nii metsloomadele kui ka peetavatele loomadele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Enne käesoleva määruse koostamist 
vastuvõetud õigusaktides on maismaa- ja 
veeloomade kohta kehtestatud eraldi 
loomatervise eeskirjad. Nõukogu 
24. oktoobri 2006. aasta 
direktiivis 2006/88/EÜ 
(vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete 
loomatervishoiunõuete ning teatavate 
veeloomadel esinevate taudide ennetamise 
ja tõrje kohta)20 on kehtestatud erieeskirjad 
veeloomade kohta. Ent hea loomatervise 
korraldamise tähtsamaid põhimõtteid saab 
enamikel juhtudel kohaldada mõlema 
nimetatud loomaliigi suhtes. Seega peaksid 
käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kuuluma nii maismaa- kui ka veeloomad ja 
kõnealused loomatervise eeskirjad tuleks 
vajadusel ühtlustada. Teatud aspektide, 
eelkõige ettevõtete registreerimise ja 
tunnustamise ning liidusisese loomade 
jälgitavuse ja liikumise osas rakendatakse 
käesolevas määruses varem kasutatud 
lähenemisviisi, mille kohaselt kehtestati 
maismaa- ja veeloomadele erinevad 
loomatervise eeskirjad, kuna neil liikidel 
on erinevad elukeskkonnad ja sellest 
tulenevalt kohaldatakse nende suhtes 

(19) Enne käesoleva määruse koostamist 
vastuvõetud õigusaktides on maismaa- ja 
veeloomade kohta kehtestatud eraldi 
loomatervise eeskirjad. Nõukogu 
24. oktoobri 2006. aasta 
direktiivis 2006/88/EÜ 
(vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete 
loomatervishoiunõuete ning teatavate 
veeloomadel esinevate taudide ennetamise 
ja tõrje kohta)20 on kehtestatud erieeskirjad 
veeloomade kohta. Ent hea loomatervise 
korraldamise ja hea karjakasvatuse 
tähtsamaid põhimõtteid saab enamikel 
juhtudel kohaldada mõlema nimetatud 
loomaliigi suhtes. Seega peaksid käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluma nii 
maismaa- kui ka veeloomad ja kõnealused 
loomatervise eeskirjad tuleks vajadusel 
ühtlustada. Teatud aspektide, eelkõige 
ettevõtete registreerimise ja tunnustamise 
ning liidusisese loomade jälgitavuse ja 
liikumise osas rakendatakse käesolevas 
määruses varem kasutatud lähenemisviisi, 
mille kohaselt kehtestati maismaa- ja 
veeloomadele erinevad loomatervise 
eeskirjad, kuna neil liikidel on erinevad 
elukeskkonnad ja sellest tulenevalt 
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erinevaid tervisekaitse nõuded. kohaldatakse nende suhtes erinevaid 
tervisekaitse nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Lemmikloomade, sealhulgas 
dekoratiivsete veeloomade pidamine 
kodumajapidamises ja mittekaubanduslikes 
dekoratiivakvaariumites, nii sise- kui 
välitingimustes kujutab endast üldiselt 
väiksemat ohtu tervisele võrreldes teiste 
laiema ulatusega loomapidamise või 
loomade liikumise viisidega, näiteks 
põllumajandussektoris. Seetõttu ei ole 
asjakohane, et nende loomade suhtes 
kohaldataks liidusisest registreerimist, 
registripidamist ja liikumist käsitlevaid 
üldnõudeid, kuna sellega kaasneksid 
põhjendamatu halduskoormus ja 
põhjendamatud halduskulud. Seetõttu ei 
peaks registreerimise ja registripidamise 
nõudeid kohaldama lemmikloomapidajate 
suhtes. Peale selle tuleks kehtestada 
erieeskirjad lemmikloomade 
mittekaubandusliku liikumise kohta liidus.

(21) Lemmikloomade, sealhulgas 
dekoratiivsete veeloomade pidamine 
kodumajapidamises ja mittekaubanduslikes 
dekoratiivakvaariumites, nii sise- kui 
välitingimustes, on mittekaubandusliku 
olemusega tava, mis kujutab endast 
üldiselt väiksemat ohtu tervisele võrreldes 
teiste laiema ulatusega loomapidamise või 
loomade liikumise viisidega, näiteks 
põllumajandussektoris. Seetõttu ei ole 
asjakohane, et nende loomade suhtes 
kohaldataks liidusisest registreerimist, 
registripidamist ja liikumist käsitlevaid 
üldnõudeid, kuna sellega kaasneksid 
põhjendamatu halduskoormus ja 
põhjendamatud halduskulud kodanike 
jaoks. Seetõttu ei peaks registreerimise ja 
registripidamise nõudeid kohaldama 
lemmikloomapidajate suhtes. Peale selle 
tuleks kehtestada erieeskirjad 
lemmikloomade mittekaubandusliku 
liikumise kohta liidus.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Loomade nakkushaiguste puhul on 
haigusseisund tavaliselt seotud infektsiooni 
kliiniliste või patoloogiliste ilmingutega. 
Käesolevas määruses, mille eesmärk on 
tõrjuda teatavate loomade nakkushaiguste 
levikut ja need haigused likvideerida, 
peaks taudi määratlus olema 
laiaulatuslikum, nii et see hõlmaks ka teisi 
tauditekitajate kandjaid.

(25) Loomade nakkushaiguste puhul on 
haigusseisund tavaliselt seotud infektsiooni 
kliiniliste või patoloogiliste ilmingutega. 
Käesolevas määruses, mille eesmärk on 
tõrjuda teatavate loomade nakkushaiguste 
levikut ja need haigused likvideerida, 
peaks taudi määratlus olema 
laiaulatuslikum, nii et see hõlmaks ka teisi 
tauditekitajate kandjaid, näiteks 
antimikroobikumide suhtes resistentsuse 
omandanud mikroorganisme.

Or. en

Selgitus

Resistentsus antimikroobikumidele on oluline rahvatervise ja loomatervisega seotud risk. 
Selle esinemine on märkimisväärselt suurenenud, mille puhul võib tuua arvukaid näiteid 
haiglate kohta, kus talunikke paigutatakse antimikroobikumide suhtes resistentsuse 
omandanud mikroorganismide leviku hirmus eraldi palatitesse.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Mõned loomade nakkushaigused ei 
kandu kergesti üle teistele loomadele või 
inimestele ja seega ei põhjusta need 
laiaulatuslikumat kahju majandusele või 
bioloogilisele mitmekesisusele. Seetõttu ei 
kujuta nimetatud haigused endast tõsist 
ohtu loomade või inimeste tervisele liidus 
ja neid võib soovi korral reguleerida 
riiklikul tasandil kehtestatud 
eeskirjadega.

välja jäetud

Or. en



PA\1005594ET.doc 13/94 PE521.493v01-00

ET

Selgitus

Selle teksti lisamine määrusele ei ole vajalik, kuna liikmesriigid on sellest juba teadlikud.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Nende loomade nakkushaiguste osas, 
mille suhtes ei kohaldata liidu tasandil 
meetmeid, ent millel on mõningane 
majanduslik tähtsus kohaliku tasandi 
erasektoris, peaks erasektor koostöös 
liikmesriikide pädevate ametiasutustega 
rakendama meetmeid, et kõnealuseid 
haigusi ennetada või tõrjuda, näiteks 
eneseregulatsiooni meetmete abil või
tegevusjuhiste väljatöötamise teel.

(27) Nende loomade nakkushaiguste osas, 
mille suhtes ei kohaldata liidu tasandil 
meetmeid, ent millel on mõningane 
majanduslik tähtsus kohaliku tasandi 
erasektoris, peaks erasektor koostöös 
liikmesriikide pädevate ametiasutustega 
rakendama meetmeid, et kõnealuseid 
haigusi ennetada või tõrjuda, näiteks 
tegevusjuhiste väljatöötamise teel või 
parimate tavade vahetamise kaudu.

Or. en

Selgitus

Lugematu hulga skandaalide esinemine (millest mõned toimusid üsna hiljuti) alates 
hormoonidest kuni salmonellani on selgelt tõestanud, et eneseregulatsioon selles valdkonnas 
ei toimi. See mitte üksnes ei suurenda rahvatervise ja loomatervisega seotud riske, vaid see 
seab tõsiselt ohtu ka toiduga kindlustatuse ja toiduohutuse.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule – Suureneva 
antimikroobse resistentsuse (AMR) riski 
vastases tegevuskavas – esitatud meetmes 
nr 5 rõhutatakse käesoleva määruse 
ennetavat rolli ja sellest tulenevat loomadel 
kasutatavate antibiootikumide kasutamise 
vähendamist. Aina suureneb 
mikroorganismide resistentsus 

(29) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule – Suureneva 
antimikroobse resistentsuse (AMR) riski 
vastases tegevuskavas – esitatud meetmes 
nr 5 rõhutatakse käesoleva määruse 
ennetavat rolli ja sellest tulenevat loomadel 
kasutatavate antibiootikumide kasutamise 
vähendamist. Aina suureneb 
mikroorganismide resistentsus 
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antimikroobikumidele, millele nad varem 
allusid. Selle resistentsuse tõttu on raskem 
ravida inimestel ja loomadel esinevaid 
nakkushaigusi. Sellest tulenevalt peaks 
antimikroobikumide suhtes resistentsuse 
omandanud mikroorganisme käsitlema kui 
nakkushaigusi ja nad peaksid kuuluma 
käesoleva määruse kohaldamisalasse.

antimikroobikumidele, millele nad varem 
allusid. Selle resistentsuse tõttu on raskem 
ravida inimestel ja loomadel esinevaid 
nakkushaigusi. Oma 12. mai 2011. aasta 
resolutsioonis antibiootikumiresistentsuse 
kohta1, oma 27. oktoobri 2011. aasta 
resolutsioonis ravimiresistentsusest 
tuleneva ohu kohta rahvatervisele2 ja oma 
11. detsembri 2012. aasta resolutsioonis 
mikroobide probleemi ja suureneva 
antimikroobse resistentsuse riski kohta3, 
on Euroopa Parlament varasemalt 
korduvalt rõhutanud antimikroobse 
resistentsuse probleemiga tegelemise 
olulisust. 2011. aasta novembris võttis 
komisjon vastu teatise suureneva 
antimikroobse resistentsuse (AMR) riski 
vastase tegevuskava kohta4, samas kui 
nõukogu käsitles seda teemat oma 
22. juuni 2012. aasta järeldustes5. Sellest 
tulenevalt peaks antimikroobikumide 
suhtes resistentsuse omandanud 
mikroorganisme käsitlema kui 
nakkushaigusi ja nad peaksid kuuluma 
käesoleva määruse kohaldamisalasse.
___________________
1 P7_TA(2011)0238
2 P7_TA(2011)0473
3 P7_TA(2012)0483
4 COM(2011)0748
5 http://ue.eu.int/press/press-
releases/employment,-social-policy,-
health-and-consumer-
affairs?target=2012&infotarget=&max=0
&bid=79&lang=et

Or. en

Selgitus

Resistentsus antimikroobikumidele on oluline rahvatervise ja loomatervisega seotud risk. 
Euroopa Parlament on mitmel puhul rõhutanud, et selle rahvatervise riskiga tuleb tegeleda. 
Käesolev määrus peaks selle tagama.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühetaolised tingimused 
seoses loomade nakkushaigustega liidu 
tasandil, on vaja koostada loomade 
nakkushaiguste kooskõlastatud loetelu 
(„loetletud taudid”). Seega tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused 
sellise loetelu kehtestamiseks.

(31) Vaja on koostada loomade 
nakkushaiguste kooskõlastatud loetelu 
(„loetletud taudid”), mis peaks olema välja 
toodud käesoleva määruse lisas.
Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 
delegeerida õigus võtta vastu akte seoses 
selle loetelu muutmise või täiendamisega.

Or. en

Selgitus

Teksti juriidiline parandus. „Loetletud taudid” on käesoleva määruse olemuslik osa ning 
seetõttu ei tohiks seda loetelu muuta või täiendada rakendusaktiga, vaid selle suhtes peaksid 
teostama demokraatlikku kontrolli nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Tulevikus võivad kerkida esile uued 
taudid, mis võivad tõsiselt ohustada ja 
mõjutada inimeste või loomade tervist ning 
majandust ja keskkonda. Pärast nende 
taudide hindamist ja vajaduse korral 
ajutiste erakorraliste meetmete rakendamist 
võib osutuda vajalikuks kiiresti reageerida 
ja kanda kõnealused taudid eespool 
nimetatud taudide loetelusse. Seetõttu 
peaks komisjonile delegeerima volitused 
võtta kiirmenetluse raames vastu akte 
sellistel õigustatud juhtudel, kui esineb oht 
inimeste või loomade tervisele.

(32) Tulevikus võivad kerkida esile uued 
taudid, mis võivad tõsiselt ohustada ja 
mõjutada inimeste või loomade tervist ning 
majandust ja keskkonda. Pärast nende 
taudide hindamist ja vajaduse korral 
ajutiste erakorraliste meetmete rakendamist 
võib osutuda vajalikuks kiiresti reageerida 
ja kanda kõnealused taudid eespool 
nimetatud taudide loetelusse. Seetõttu 
peaks komisjonile erandjuhul delegeerima 
volitused võtta kiirmenetluse raames vastu 
akte sellistel õigustatud juhtudel, kui 
esineb oht inimeste või loomade tervisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Käesolevas määruses sätestatud 
vältimise ja tõrje eeskirju teatavate 
loomade nakkushaiguste kohta tuleks 
kohaldada nende loomaliikide suhtes, 
kellelt kõnealune taud võib edasi kanduda, 
sest nad on sellele taudile vastuvõtlikud või 
selle taudi kandjad. Selleks et tagada 
käesoleva määruse rakendamisel 
ühetaolised tingimused, on vaja kehtestada 
kooskõlastatud loetelu nendest liikidest,
kelles suhtes tuleks liidu tasandil 
kohaldada teatavate loetletud taudidega 
seotud meetmeid („loetletud liigid”) ning
seetõttu tuleb komisjonile anda 
rakendusvolitused sellise loetelu
kehtestamiseks.

(35) Käesolevas määruses sätestatud 
vältimise ja tõrje eeskirju teatavate 
loomade nakkushaiguste kohta tuleks 
kohaldada nende loomaliikide suhtes, 
kellelt kõnealune taud võib edasi kanduda, 
sest nad on sellele taudile vastuvõtlikud või 
selle taudi kandjad. Seetõttu on vaja 
kehtestada kooskõlastatud loetelu nendest 
liikidest, kelles suhtes tuleks liidu tasandil 
kohaldada teatavate loetletud taudidega 
seotud meetmeid („loetletud liigid”) ning 
see loetelu peaks olema välja toodud 
käesoleva määruse lisas. Komisjonile 
tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 delegeerida õigus 
võtta vastu akte seoses selle loetelu
muutmise või täiendamisega.

Or. en

Selgitus

Teksti juriidiline parandus. „Loetletud liigid” on käesoleva määruse olemuslik osa ning 
seetõttu ei tohiks seda loetelu muuta või täiendada rakendusaktiga, vaid selle suhtes peaksid 
teostama demokraatlikku kontrolli nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamisel ühetaolised tingimused 
seoses loetletud taudide suhtes 
kohaldatavate taudide vältimise ja tõrje 
meetmetega, on vaja määrata kindlaks 
käesolevas määruses kehtestatud eeskirjade 

(37) Vaja on määrata kindlaks ja kanda 
vastavasse loetellu käesolevas määruses 
kehtestatud eeskirjade kohaldamine 
loetletud taudide suhtes liidu tasandil. 
Nimetatud loetelu tuleks säilitada ja 
uuendada käesoleva määruse lisas. 
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kohaldamine loetletud taudide suhtes liidu 
tasandil. Seetõttu tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused määrata kindlaks, 
milliseid eeskirju tuleks iga loetletud taudi 
suhtes kohaldada.

Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 
delegeerida õigus võtta vastu akte seoses 
nimetatud loetellu kandmise, selle 
muutmise või täiendamisega.

Or. en

Selgitus

Teksti juriidiline parandus. Loetletud taudide suhtes kohaldatavate taudide vältimise ja tõrje 
meetmed” on käesoleva määruse olemuslik osa ning seetõttu ei tohiks seda loetelu muuta või 
täiendada rakendusaktiga, vaid selle suhtes peaksid teostama demokraatlikku kontrolli nii 
Euroopa Parlament kui ka nõukogu.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Loomadega tegelevatel ettevõtjatel, 
töötajatel ja lemmikloomapidajatel on 
parimad võimalused nende vastutuse alla 
kuuluvate loomade ja toodete tervise 
uurimisel ja tagamisel. Seetõttu peaks neil 
olema esmane vastutus taudide leviku 
ennetamise ja tõrjega seotud meetmete 
rakendamisel nende vastutuse alla 
kuuluvate loomade ja toodete hulgas.

(38) Loomadega tegelevatel ettevõtjatel, 
töötajatel ja lemmikloomapidajatel on 
parimad võimalused nende vastutuse alla 
kuuluvate loomade ja toodete tervise 
uurimisel ja tagamisel. Seetõttu peaks neil 
olema esmane vastutus taudide leviku 
ennetamise ja tõrjega seotud meetmete 
rakendamisel nende vastutuse alla 
kuuluvate loomade ja toodete hulgas ning 
nad peaksid paremate loomatervise tavade 
edendamisele kaasa aitama.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Biotsiididel, näiteks loomade hügieeni 
või toidu ja sööda valdkonnas kasutatavatel 

(40) Biotsiididel, näiteks loomade hügieeni 
või toidu ja sööda valdkonnas kasutatavatel 
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desinfektantidel, insektitsiididel, 
tõrjevahenditel ja rodentitsiididel on 
oluline roll bioturvalisuse strateegias nii 
põllumajandusettevõtte tasandil kui ka 
loomade vedamise ajal. Seetõttu tuleks 
neid pidada bioturvalisuse alla 
kuuluvateks.

desinfektantidel, insektitsiididel, 
tõrjevahenditel ja rodentitsiididel on 
oluline roll bioturvalisuse strateegias nii 
põllumajandusettevõtte tasandil kui ka 
loomade vedamise ajal. Seetõttu tuleks 
neid pidada bioturvalisuse alla kuuluvateks 
ning bioturvalisuse ennetusvahendite 
rakendamisel tuleks võtta arvesse nende 
kasutamise mõju rahvatervisele, 
loomatervisele ja keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Teadmised loomatervisest, sealhulgas 
taudisümptomitest, taudide tagajärgedest ja 
võimalikest ennetusvahenditest, sealhulgas 
bioturvalisusest, ravist ja tõrjest on tõhusa 
loomatervishoiu eelduseks ja olulised 
loomataudide varaseks avastamiseks. 
Seetõttu peaksid ettevõtjad ja teised 
loomadega seotud töötajad omandama 
asjakohased teadmised. Neid teadmisi saab 
omandada erinevate vahendite abil, näiteks 
formaalhariduse kaudu, ent samuti 
põllumajandussektoris sisseseatud 
põllumajandusnõuande süsteemi kaudu või 
mitteformaalse õppe kaudu, kus riiklike ja 
Euroopa põllumajandusettevõtjate 
organisatsioonidel ja muudel 
organisatsioonidel võib olla oluline roll. 
Käesolevas määruses peaks tunnustama ka 
nimetatud teadmiste omandamise viise.

(41) Teadmised loomatervisest, sealhulgas 
taudisümptomitest, taudide tagajärgedest ja 
võimalikest ennetusvahenditest, sealhulgas 
bioturvalisusest, ravist ja tõrjest on tõhusa
loomatervishoiu eelduseks ja olulised 
loomataudide varaseks avastamiseks. 
Seetõttu peaksid ettevõtjad ja teised 
loomadega seotud töötajad omandama 
vastavad teadmised. Neid teadmisi saab 
omandada erinevate vahendite abil, näiteks 
formaalhariduse kaudu, ent samuti 
põllumajandussektoris sisseseatud 
põllumajandusnõuande süsteemi kaudu või 
mitteformaalse õppe kaudu, kus riiklike ja 
Euroopa põllumajandusettevõtjate 
organisatsioonidel ja muudel 
organisatsioonidel võib olla oluline roll. 
Käesolevas määruses peaks tunnustama ka 
nimetatud teadmiste omandamise viise. 
Kuid võttes arvesse mitmetahulist ja 
rahvusvahelist mõõdet, milles ettevõtjad ja 
teised loomadega seotud töötajad 
tegutsevad, ei ole üksnes töökogemusele 
toetumine enam vastavuses ELi 
loomatervishoiustrateegiaga, mis 
keskendub peamiselt ennetamisele. 
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Ettevõtjaid ja teisi loomadega seotud 
töötajaid tuleks aktiivselt julgustada 
eespool nimetatud teadmisi omandama 
ning seeläbi tugevale ELi loomatervise 
raamistikule kaasa aitama.

Or. en

Selgitus

Kaasaegses globaliseerunud maailmas, kus toimub kõrgel tasemel koostoimimine, oleks 
rumal toetuda üksnes töökogemusele, mis ei tugine nõuetekohasele haridusele.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Ressursside nappuse tõttu ei ole 
pädeval asutusel alati võimalik teostada 
kõiki käesoleva määrusega sätestatud 
toiminguid. Seetõttu ongi vaja pakkuda 
õiguslikku alust nende toimingute 
teostamise delegeerimiseks 
veterinaararstidele. Et tagada vajalike 
tingimuste kehtestamine taudiennetus- ja 
tauditõrjemeetmete üldise kohaldamise 
jaoks terves Euroopa Liidus, tuleks 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 delegeerida 
komisjonile õigus võtta vastu akte seoses 
eespool nimetatud toimingute teostamise 
delegeerimisega veterinaararstidele ja 
nende arstide asjakohase väljaõppega.

(46) Ressursside nappuse tõttu ei ole 
pädeval asutusel alati võimalik teostada 
kõiki käesoleva määrusega sätestatud 
toiminguid. Seetõttu ongi vaja pakkuda 
õiguslikku alust nende toimingute 
teostamise delegeerimiseks 
veterinaararstidele. Seetõttu on äärmiselt 
oluline, et nendel veterinaararstidel ei 
oleks huvide konflikte. Et tagada vajalike 
tingimuste kehtestamine taudiennetus- ja 
tauditõrjemeetmete üldise kohaldamise 
jaoks terves Euroopa Liidus, tuleks 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 delegeerida 
komisjonile õigus võtta vastu akte seoses 
eespool nimetatud toimingute teostamise 
delegeerimisega veterinaararstidele ja 
nende arstide asjakohase väljaõppega.

Or. en

Selgitus

Huvide konfliktid on kahetsusväärselt üha suurenev probleem, võttes eelkõige arvesse 
asjaolu, et paljudele veterinaararstidele, kes viivad läbi loomade tervisekontrolle, maksavad 
ettevõtjad, keda nad kontrollivad. Selle probleemiga tuleb tegeleda, et suurendada 
läbipaistvust ja tagada rahvatervise, loomatervise ja toiduohutuse nõuetekohane kaitse.



PE521.493v01-00 20/94 PA\1005594ET.doc

ET

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Optimaalset loomatervishoidu on 
võimalik saavutada ainult loomapidajate, 
ettevõtjate, muude sidusrühmade ja 
kaubanduspartnerite vahelise koostöö abil. 
Et tagada nimetatud huvirühmade toetus, 
on vaja korraldada otsustamismenetlused ja 
kohaldada käesolevas määruses sätestatud 
meetmeid selgel ja läbipaistval viisil. 
Seega peaks pädev asutus rakendama 
asjakohaseid meetmeid, et hoida avalikkust 
asjaga kursis, eelkõige siis, kui esineb 
mõistlik põhjus kahtlustada, et loomad või 
tooted võivad kujutada endast ohtu 
loomade või inimeste tervisele ja kui 
kõnealune juhtum kuulub avalikkuse 
huviorbiiti.

(47) Optimaalset loomatervishoidu on 
võimalik saavutada ainult loomapidajate, 
ettevõtjate, veterinaararstide, loomadega 
seotud töötajate, muude sidusrühmade ja 
kaubanduspartnerite vahelise koostöö abil. 
Et tagada nimetatud huvirühmade toetus, 
on vaja korraldada otsustamismenetlused ja 
kohaldada käesolevas määruses sätestatud 
meetmeid selgel ja läbipaistval viisil. 
Seega peaks pädev asutus rakendama 
asjakohaseid meetmeid, et hoida avalikkust 
asjaga kursis, eelkõige siis, kui esineb 
mõistlik põhjus kahtlustada, et loomad või 
tooted võivad kujutada endast ohtu 
loomade või inimeste tervisele, 
toiduohutusele või keskkonnale ja kui 
kõnealune juhtum kuulub avalikkuse 
huviorbiiti.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Taudide varasel avastamisel ja 
taudidest teavitamise ja aruandmise selgel 
korraldusel on tõhusas tauditõrjes määrav 
roll. Et tagada tõhus ja kiire reageerimine, 
tuleks kõikidest kahtlustest või kinnitustest 
teatavate loetletud taudide puhangute kohta 
viivitamatult teavitada asjakohast pädevat 
asutust. Nimetatud teavitamiskohustust 
tuleks kohaldada kõikide füüsiliste ja 

(49) Taudide varasel avastamisel ja 
taudidest teavitamise ja aruandmise selgel 
korraldusel on tõhusas tauditõrjes määrav 
roll. Et tagada tõhus ja kiire reageerimine, 
tuleks kõikidest kahtlustest või kinnitustest 
teatavate loetletud taudide puhangute kohta 
viivitamatult teavitada asjakohast pädevat 
asutust. Nimetatud teavitamiskohustust 
tuleks kohaldada kõikide füüsiliste ja 
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juriidiliste isikute suhtes tagamaks, et ükski 
taudipuhang ei jääks avastamata.

juriidiliste isikute suhtes tagamaks, et ükski 
taudipuhang ei jääks avastamata. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
ettevõtjaid ja loomadega seotud töötajaid 
teavitatakse nõuetekohaselt nende 
käesolevast määrusest tulenevatest 
kohustustest.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Ettevõtjad peavad oma loomi 
regulaarselt jälgima ja neil on parimad 
võimalused ebatavalise suremuse või 
muude tõsiste taudisümptomite 
avastamiseks. Seega on ettevõtjad 
jälgimise nurgakiviks ja neil on oluline roll 
ka pädeva asutuse poolt teostatava 
jälgimise puhul.

(57) Ettevõtjad peavad oma loomi 
regulaarselt jälgima ja neil on parimad 
võimalused ebatavalise suremuse või 
muude tõsiste taudisümptomite 
avastamiseks. Seega on ettevõtjad 
jälgimise nurgakiviks ja neil on oluline roll 
ka pädeva asutuse poolt teostatava 
jälgimise puhul. Hoolimata võimalikest 
majanduslikest riskidest ettevõtjatele, on 
see nende endi huvides, et pädevat asutust 
teavitatakse ebatavalisest suremusest ja 
muudest tõsistest taudisümptomitest, kuna 
teatavad tõrjemeetmed võivad avaldada 
ettevõtjatele märkimisväärset mõju ning 
liikmesriigid võivad otsustada kehtestada 
eraõiguse aruandekohustuse ettevõtjate 
suhtes, kes ei teavitanud pädevat asutust 
nõuetekohaselt.

Or. en

Selgitus

Paljud kriisid on saanud alguse ettevõtjatest, kes on otsustanud taudisümptomid ja muud 
loomatervise riskid tähelepanuta jätta. Selline käitumine ohustab tõsiselt rahvatervist, 
loomatervist ja toiduohutust ning selle probleemiga on vaja kiiremas korras tegeleda.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tagada ettevõtjate ja 
veterinaararstide või veeloomatervise 
spetsialistide vaheline tihe koostöö ja 
teabevahetus ning täiustada ettevõtjate 
poolt teostatavat jälgimist, tuleks 
ettevõtetes korraldada loomatervise 
ülevaatusi, sõltuvalt tootmisviisist ja 
muudest asjakohastest teguritest. Et tagada 
eri tüüpi ettevõtetega seotud riskidele 
vastav jälgimise tase, tuleks komisjonile 
delegeerida kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 õigus võtta 
vastu akte, mis käsitlevad eri tüüpi 
ettevõtetes tehtavate loomatervise 
kontrollide kriteeriume ja sisu.

(58) Et tagada ettevõtjate ja 
veterinaararstide või veeloomatervise 
spetsialistide vaheline tihe koostöö ja 
teabevahetus ning täiustada ettevõtjate 
poolt teostatavat jälgimist, tuleks 
ettevõtetes korraldada loomatervise 
ülevaatusi, sõltuvalt tootmisviisist ja -
mahust ja muudest asjakohastest teguritest. 
Et tagada eri tüüpi ettevõtetega seotud 
riskidele vastav jälgimise tase, tuleks 
komisjonile delegeerida kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 õigus 
võtta vastu akte, mis käsitlevad eri tüüpi 
ettevõtetes tehtavate loomatervise 
kontrollide kriteeriume ja sisu.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Selleks et edendada säästvat, 
orgaanilist ja bioloogilist tootmist ning 
rõhutada suurest tootmismahust tingitud 
suurenenud loomatervise riske ettevõtete 
puhul, kus ettevõtte pinna kohta on 
suhteliselt suur loomade tihedus, on 
asjakohane, et loomatervise kontrollide 
sageduse ja tüübi kindlaks määramisel 
võetakse arvesse tootmismahtu ja muid 
asjakohaseid tegureid.

Or. en
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Selgitus

Loomakasvatus on viimaste aastakümnete jooksul muutunud intensiivsemaks, kus teatavates 
ettevõtetes hoitakse mitmeid tuhandeid loomi suhteliselt väikesel pinnal. Selline tava loob 
ideaalsed tingimused patogeenide paljunemiseks, mis võivad kahjustada inimeste ja loomade 
tervist. Säästev, orgaaniline ja bioloogiline loomapidamine pakub täiendavat kaitset, millest 
saavad kasu rahvatervis, loomatervis ja toiduohutus.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Lisaks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik tunnistada kogu oma territoorium, 
selle tsoonid või bioturvarühmikud vabaks 
ühest või enamast loetletud taudist, mille 
suhtes kohaldatakse kohustuslikke või 
vabatahtlikke likvideerimisprogramme 
käsitlevaid eeskirju, et olla kaitstud 
kõnealuste loetletud taudide sissetoomise 
vastu liidu teistest osadest või 
kolmandatest riikidest või 
territooriumidelt. Selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleks kehtestada selge ja 
kooskõlastatud menetluskord, mis hõlmaks 
ka taudivaba staatuse jaoks vajalikke 
kriteeriume. Et tagada ühetaolised 
tingimused liidusisese taudivaba staatuse 
tunnustamise rakendamiseks, on vaja 
nimetatud taudivaba staatus ametikult 
heaks kiita ja seega tuleks komisjonile 
anda rakendusvolitused kõnealuse 
staatuse heakskiitmiseks.

(65) Lisaks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik tunnistada kogu oma territoorium, 
selle tsoonid või bioturvarühmikud vabaks 
ühest või enamast loetletud taudist, mille 
suhtes kohaldatakse kohustuslikke või 
vabatahtlikke likvideerimisprogramme 
käsitlevaid eeskirju, et olla kaitstud 
kõnealuste loetletud taudide sissetoomise 
vastu liidu teistest osadest või 
kolmandatest riikidest või 
territooriumidelt. Selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleks kehtestada selge ja 
kooskõlastatud menetluskord, mis hõlmaks 
ka taudivaba staatuse jaoks vajalikke 
kriteeriume. Selleks et kehtestada
taudivaba staatuse tunnustamist käsitlevad 
üksikasjalikud tingimused, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 
delegeerida õigus võtta vastu akte seoses 
kõnealuse staatuse omandamise 
kriteeriumidega, taudivabaduse 
tõendamiseks vajalike tõendite, 
eriotstarbeliste taudiennetus- ja 
tauditõrjemeetmete, piirangute, esitatava 
teabe ja eranditega ning taudivaba 
staatuse säilitamise, peatamise, 
tühistamise või taastamise tingimustega.
Lisaks tuleks komisjonile anda õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte seoses 
liikmesriikide või tsoonide taudivaba 
staatuse heakskiitmise või 
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bioturvarühmikute taudivaba staatuse 
tunnustamisega ning käesoleva määruse 
lisas välja toodud taudivabade 
territooriumide või tsoonide ja 
taudivabade bioturvarühmikute loetellu 
muudatuste tegemisega.

Or. en

Selgitus

Teksti juriidiline parandus. „Taudivaba staatuse tunnustamised” on käesoleva määruse 
olemuslik osa ning seetõttu ei tohiks seda loetelu muuta või täiendada rakendusaktiga, vaid 
selle suhtes peaksid teostama demokraatlikku kontrolli nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Selleks et kehtestada taudivaba 
staatuse tunnustamist käsitlevad 
üksikasjalikud tingimused, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 
delegeerida õigus võtta vastu akte seoses 
kõnealuse staatuse omandamise 
kriteeriumidega, taudivabaduse 
tõendamiseks vajalike tõendite, 
eriotstarbeliste taudiennetus- ja 
tauditõrjemeetmete, piirangute, esitatava 
teabe ja eranditega ning taudivaba 
staatuse säilitamise, peatamise, 
tühistamise või taastamise tingimustega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Mõnede loomade nakkushaiguste tõrje 
strateegiad nõuavad siiski teatavate 
veterinaarravimite kasutamise piiramist, 
kuna nende kasutamine võib takistada 
nimetatud strateegiate toimimist. Näiteks 
hüperimmuunseerumid või 
antimikroobikumid võivad taudi ilmnemist 
varjata, muuta tauditekitaja avastamise 
võimatuks või raskendada kiire ja keerulise 
diagnoosi panekut ning seega ohustada 
taudi õigeaegset avastamist.

(75) Mõnede loomade nakkushaiguste tõrje 
strateegiad nõuavad siiski teatavate 
veterinaarravimite kasutamise piiramist, 
kuna nende kasutamine võib takistada 
nimetatud strateegiate toimimist. Näiteks 
hüperimmuunseerumid või 
antimikroobikumid võivad taudi ilmnemist 
varjata, muuta tauditekitaja avastamise 
võimatuks või raskendada kiire ja keerulise 
diagnoosi panekut ning seega ohustada 
taudi õigeaegset avastamist, seades seeläbi 
inimeste ja loomade tervise tõsisesse ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Nimetatud kontrollistrateegiad võivad 
erinevate loetletud taudide puhul olla siiski 
suurel määral varieeruda. Seetõttu tuleks 
käesolevas määruses sätestada eeskirjad 
veterinaarravimite kasutamise kohta 
loetletud taudide ennetamiseks ja tõrjeks 
ning kooskõlastatud kriteeriumid 
otsustamaks, kas ja kuidas kasutada 
vaktsiine, hüperimmuunseerumeid ja 
antimikroobikume. Et tagada paindlik 
lähenemisviis ja võtta arvesse erinevate 
loetletud taudide erijooni ja tõhusate 
raviviiside kättesaadavust, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
õigus võtta vastu akte seoses teatavate 
loetletud taudide tõrje puhul kasutatavate 

(76) Nimetatud kontrollistrateegiad võivad 
erinevate loetletud taudide puhul olla siiski 
suurel määral varieeruda. Seetõttu tuleks 
käesolevas määruses sätestada eeskirjad 
veterinaarravimite kasutamise kohta 
loetletud taudide ennetamiseks ja tõrjeks 
ning kooskõlastatud kriteeriumid 
otsustamaks, kas ja kuidas kasutada 
vaktsiine, hüperimmuunseerumeid ja 
antimikroobikume. Näiteks peaks 
vaktsiinide, hüperimmuunseerumite, 
antimikroobikumide ja teiste 
veterinaarravimine tavapärane 
manustamine loomadele loomapidajate, 
ettevõtjate, veterinaararstide ja loomadega 
seotud töötajate poolt olema lubatud 
üksnes siis, kui see ei avalda kahjulikku 
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teatavate veterinaarravimitega seotud 
piirangute, keeldude ja kohustustega. 
Kiireloomuliste juhtumite korral ja selliste 
esilekerkivate riskide puhul, millel on 
hävitav mõju loomade või inimeste 
tervisele, majandusele, ühiskonnale või 
keskkonnale, peaks olema võimalik neid 
meetmeid vastu võtta kiirmenetluse abil.

mõju rahvatervisele, loomatervisele ja 
loomade heaolule nii tavade kohaselt kui 
ka nendest loomadest saadud lihatoodete 
tarbimisel. Et tagada paindlik 
lähenemisviis ja võtta arvesse erinevate 
loetletud taudide erijooni ja tõhusate 
raviviiside kättesaadavust, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
õigus võtta vastu akte seoses teatavate 
loetletud taudide tõrje puhul kasutatavate 
teatavate veterinaarravimitega seotud 
piirangute, keeldude ja kohustustega. 
Kiireloomuliste juhtumite korral ja selliste 
esilekerkivate riskide puhul, millel on 
hävitav mõju loomade või inimeste 
tervisele, majandusele, ühiskonnale või 
keskkonnale, peaks olema võimalik neid 
meetmeid vastu võtta kiirmenetluse abil. 

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86 a) Mõnedel tauditõrjemeetmetel, mis 
võivad olla küll vajalikud, võib olla 
kavandatust suurem mõju. Seetõttu on 
asjakohane, et asjaomane liikmesriik (või 
asjaomased liikmesriigid) peaks(id) pärast 
pädevate asutuste ärakuulamist koostama 
esialgse hinnangu mõju kohta, mida 
kavandatud vajalikud tauditõrjemeetmed 
avaldavad rahvatervisele, loomatervisele 
ja loomade heaolule, keskkonnale, 
majandusele ja muudele 
sotsiaalmajanduslikele teguritele. Näiteks 
on varasemad tõendid näidanud, et 
loetletud taudist kahjustatud suurte 
loomakarjade surmamisel ja 
kõrvaldamisel on lisaks ettevõtjatele 
avalduvale otsesele 
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sotsiaalmajanduslikule mõjule ka tohutu 
ühiskondlik mõju (ülekohus, usalduse 
kaotus toiduahela ja poliitikakujundajate 
vastu) ja sageli kahe silma vahele jäetud 
keskkonnamõju (korjustest vabanemine 
massilise põletamisega põhjustab tohutuid 
tahmapilvi ja põhjavee saastumist).

Or. en

Selgitus

Tõsisest haigusest kahjustatud loomade massilisel surmamisel ja kõrvaldamisel on tohutud 
mõjud ühiskonnale, ettevõtjatele, usaldusele toiduahela vastu ja keskkonnale. Nende 
kaugeleulatuvate meetmete nõuetekohane mõjuhindamine peaks need meetmed seadustama ja 
üldsusele põhjendama, miks on selliste drastiliste meetmete võtmine vajalik.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 91 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(91 a) Loomade vedamise või liikumisega 
pika vahemaa taha kaasnevad tõsised 
mõjud loomade tervisele ja suurem 
haiguse vektorite levimise risk, mis on 
tingitud vedamise olemusest ja sellest, et 
suur hulk loomi on väikeses suletud 
ruumis üksteisele väga lähedal. Seetõttu 
on asjakohane tagada, et loomade 
vedamiste või liikumiste kogukestus ei ole 
pikem kui kaheksa tundi.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(98) Tõhus jälgitavus on määrava (98) Tõhus jälgitavus on määrava 
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tähtsusega element tauditõrjepoliitikas. 
Tuleks kehtestada identifitseerimise ja 
registreerimise nõuded erinevat liiki 
peetavate maismaaloomade ja loomse 
paljundusmaterjali kohta, et hõlbustada 
käesolevas määruses sätestatud 
taudiennetuse ja -tõrje eeskirjade tõhusat 
kohaldamist. Lisaks on tähtis pakkuda 
võimalust koostada identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteem selliste loomaliikide 
jaoks, kelle kohta praegu sellist süsteemi ei 
ole või kui seda eeldavad muutuvad 
tingimused ja riskid.

tähtsusega element tauditõrjepoliitikas ja 
sellest tulenevalt ka toiduohutuse 
poliitikas. Tuleks kehtestada 
identifitseerimise ja registreerimise nõuded 
erinevat liiki peetavate maismaaloomade ja 
loomse paljundusmaterjali kohta, et 
hõlbustada käesolevas määruses sätestatud 
taudiennetuse ja -tõrje eeskirjade tõhusat 
kohaldamist. Lisaks on tähtis pakkuda 
võimalust koostada identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteem selliste loomaliikide 
jaoks, kelle kohta praegu sellist süsteemi ei 
ole või kui seda eeldavad muutuvad 
tingimused ja riskid.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 100

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(100) On asjakohane vähendada 
süsteemiga seotud halduskoormust ja –
kulusid ja pakkuda suuremat paindlikkust 
olukorras, kus jälgitavuse nõudeid saab 
täita muude kui käesolevas määruses 
kehtestatud vahendite abil. Seetõttu tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
õigus võtta vastu akte, mis käsitlevad 
erandeid identifitseerimis- ja 
registreerimisnõuetest.

(100) On asjakohane vähendada 
süsteemiga seotud halduskoormust ja –
kulusid ja pakkuda suuremat paindlikkust 
olukorras, kus jälgitavuse nõudeid saab 
täita muude kui käesolevas määruses 
kehtestatud vahendite abil. Seetõttu tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
õigus võtta vastu akte, mis käsitlevad 
erandeid identifitseerimis- ja 
registreerimisnõuetest. Kuid mitte mingil 
juhul ei tohi identifitseerimis- ja 
registreerimisnõuetest tehtavate erandite 
tulemuseks olla suutmatus teha kindlaks 
vastutavat ettevõtjat, loomadega seotud 
töötajat, ettevõtet või mis tahes muud 
füüsilist või juriidilist isikut.

Or. en
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Selgitus

Loomatervisega seotud küsimustega tegelemisel on jälgitavus otsustava tähtsusega.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 103

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(103) Käesolevas määruses kehtestatud 
üldnõudeid peaks kohaldama kõikide 
loomade liikumiste suhtes, näiteks keeldu 
viia loomi välja ettevõttest, kus esinevad 
kindlaksmääramata põhjusel ebatavaline 
suremus või muud taudisümptomid, või 
taudiennetusnõudeid vedamise ajal.

(103) Käesolevas määruses kehtestatud 
üldnõudeid peaks kohaldama kõikide 
loomade liikumiste suhtes, näiteks keeldu 
viia loomi välja ettevõttest, kus esinevad 
kindlaksmääramata põhjusel ebatavaline 
suremus või muud taudisümptomid, või 
taudiennetusnõudeid vedamise ajal, ning 
loomade liikumiste maksimaalne kestus ei 
tohi olla pikem kui kaheksa tundi.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(105) Liikmesriikide vahel veetavate 
loomade suhtes kohaldatakse loomatervise 
põhinõudeid. Eelkõige ei tohi loomi viia 
välja ettevõtetest, kus kindlakstegemata 
põhjusel esinevad ebatavaline suremus või 
taudiilmingud. Siiski ei tohiks suremus, 
isegi kui see on ebatavaline ja on seotud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta 
direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel 
eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse 
kohta) alusel heaks kiidetud teaduslike 
katsetega ja millel ei ole loetletud
taudidega seotud nakkuslikku päritolu, olla 
põhjuseks, mille tõttu peaks tõkestama 
teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks ette 

(105) Liikmesriikide vahel veetavate 
loomade suhtes kohaldatakse loomatervise 
põhinõudeid. Eelkõige ei tohi loomi viia 
välja ettevõtetest, kus kindlakstegemata 
põhjusel esinevad ebatavaline suremus või 
taudiilmingud. Siiski ei tohiks suremus, 
isegi kui see on ebatavaline ja on seotud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta 
direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel 
eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse 
kohta) alusel heaks kiidetud teaduslike 
katsetega ja millel ei ole loetletud 
taudidega seotud nakkuslikku päritolu, olla 
põhjuseks, mille tõttu peaks tõkestama 
teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks ette 
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nähtud loomade liikumist. nähtud loomade liikumist. Siiski peab 
pädev asutus need liikumised 
registreerima.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(108) Kuna kabiloomade ja kodulindude 
kogumisega kaasneb iseäranis suur 
taudirisk, on asjakohane käesolevas 
määruses kehtestada erieeskirjad, et kaitsta 
asjaomaste loomade tervist ja ennetada 
loomade nakkushaiguste levimist.

(108) Kuna kabiloomade ja kodulindude 
liikumiste ja kogumisega kaasneb iseäranis 
suur taudirisk, on asjakohane käesolevas 
määruses kehtestada erieeskirjad, et kaitsta 
asjaomaste loomade tervist ja ennetada 
loomade nakkushaiguste levimist.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(111) Teaduslikel eesmärkidel, näiteks 
uurimise või diagnoosimise eesmärgil ja 
eelkõige direktiivis 2010/63/EL 
kehtestatud eesmärkidel võib osutuda 
vajalikuks korraldada nende loomade 
liikumist, kes ei vasta käesolevas määruses 
kehtestatud üldistele loomatervise nõuetele 
ja kujutavad endast suuremat 
loomatervisealast riski. Nimetatud 
liikumisi ei tohiks käesoleva määrusega 
keelustada või põhjendamatult piirata, kuna 
see võib takistada muul viisil heakskiidetud 
uurimistegevust ja aeglustada teaduse 
arengut. Siiski on oluline, et käesolevas 
määruses kehtestatakse eeskirjad, millega 

(111) Teaduslikel eesmärkidel, näiteks 
uurimise või diagnoosimise eesmärgil ja 
eelkõige direktiivis 2010/63/EL 
kehtestatud eesmärkidel võib osutuda 
vajalikuks korraldada nende loomade 
liikumist, kes ei vasta käesolevas määruses 
kehtestatud üldistele loomatervise nõuetele 
ja kujutavad endast suuremat 
loomatervisealast riski. Nimetatud 
liikumisi ei tohiks käesoleva määrusega 
keelustada või põhjendamatult piirata, kuna 
see võib takistada muul viisil heakskiidetud 
uurimistegevust ja aeglustada teaduse 
arengut. Siiski on oluline, et käesolevas 
määruses kehtestatakse eeskirjad, millega 
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tagatakse eespool nimetatud loomade 
ohutu liikumine.

tagatakse eespool nimetatud loomade 
ohutu liikumine ning pädeva asutus 
registreerib need liikumised.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 114

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(114) Selleks et tagada võimalus 
erieeskirjade kehtestamiseks selliste 
liikumiste kohta, mille puhul 
liikumiseeskirjad ei ole piisavad või 
asjakohased teatava taudi levimise 
piiramiseks, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused liikumist käsitlevate 
erieeskirjade kehtestamiseks piiratud 
ajavahemikuks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega nähakse ette 
loomadele või inimestele ülekanduvate 
loomataudide ennetamise ja tõrje eeskirjad.

1. Käesoleva määrusega nähakse ette 
loomadele või inimestele ülekanduvate 
loomataudide ennetamise ja tõrje eeskirjad 
ning rakendatakse ellu lähenemisviis 
„Üks tervis”, millega luuakse uus 
paradigma loomade, inimeste ja 
keskkonna vahelise suhte jaoks.

Or. en
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Selgitus

„Üks tervis” on integreeritud lähenemisviis tervisele, mis keskendub loomade, inimeste ja 
nende erinevate keskkondade vahelisele vastastiktoimele ning on Euroopa Liidu 
multidistsiplinaarsete poliitikavahendite osa. See julgustab kõikide nende kutsealade ja 
osalejate koostööd, koostoimet ja vastastikust täiendamist, kelle tegevus võib tervishoiule 
mõju avaldada.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) sellise keskkonnale kahjuliku mõju 
vähendamine, mida põhjustavad

iii) sellise loomatervisele, rahvatervisele ja
keskkonnale kahjuliku mõju vähendamine, 
mida põhjustavad 

– teatavad taudid, – teatavad taudid ja taude põhjustavad 
riskitegurid,

– taudide ennetuseks ja tõrjeks võetavad 
meetmed;

– taudide ennetuseks ja tõrjeks võetavad 
meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) loomatervise ja i) loomatervise ja
– rahvatervise, – rahvatervise,

– keskkonna, samuti kliimamuutuse 
mõjude,

– keskkonna, samuti kliimamuutuse 
mõjude,

– toidutootmise,
– toidu- ja söödaohutuse, – toidu- ja söödaohutuse,

– loomade heaolu, – loomade heaolu ja eetika,
– toiduga kindlustatuse vahelist seotust; – toiduga kindlustatuse vahelist seotust;

Or. en
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) peetavad ja metsloomad; (a) kõik peetavad ja metsloomad;

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) rajatised, transpordivahendid, seadmed 
ja kõik muud võimalikud nakatumisteed ja 
materjalid, mis puutuvad kokku või võivad 
kokku puutuda loomade või saadustega ja 
aidata kaasa loomade nakkushaiguste 
levimisele.

(e) rajatised, transpordivahendid, seadmed, 
ettevõtjad, veterinaararstid, loomadega 
seotud töötajad ja kõik muud võimalikud 
nakatumisteed ja materjalid, mis puutuvad 
kokku või võivad kokku puutuda loomade 
või saadustega ja aidata kaasa loomade 
nakkushaiguste levimisele.

Or. en

Selgitus

On ilmne, et käesoleva määruse reguleerimisala peab hõlmama ka ettevõtjaid, 
veterinaararste ja loomadega seotud töötajaid, kuna need osalejad puutuvad loomadega 
tihedalt kokku ja neil on tohutu mõju loomade tervisele.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „kloonitud loom” – loom, kes on 
saadud mittesugulise kunstliku 
paljundamise tehnoloogia abil eesmärgiga 
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luua konkreetse looma geneetiliselt 
identne või peaaegu identne koopia; 
selleks viiakse rakutuum eemaldatud 
munarakku, mis seejärel siirdatakse 
surrogaatemasse;

Or. en

Selgitus

Kuna kloonitud loomadel ja nende järeltulijatel on väga suur risk vastuvõtlikkusele 
loomataudide suhtes, mis võivad inimestele üle kanduda, ja muude tõsiste terviseriskide 
suhtes (väärarengud, elundipuudulikkus), on asjakohane neid siin määratleda.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) „kloonitud looma järeltulija” –
loom, kes on saadud traditsioonilise 
aretustehnoloogia teel, kus vähemalt üks 
eellastest on kloonitud loom;

Or. en

Selgitus

Kuna kloonitud loomadel ja nende järeltulijatel on väga suur risk vastuvõtlikkusele 
loomataudide suhtes, mis võivad inimestele üle kanduda, ja muude tõsiste terviseriskide 
suhtes (väärarengud, elundipuudulikkus), siis on asjakohane neid siin määratleda.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „mikrokiip” – üksnes lugemiseks 
ette nähtud passiivne raadiosagedusel 
töötav identifitseerimisseade;

Or. en



PA\1005594ET.doc 35/94 PE521.493v01-00

ET

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „taud” – ühe või mitme loomadele või 
inimestele ülekanduva tauditekitaja 
põhjustatud infektsiooni või infestatsiooni 
esinemine loomadel koos kliiniliste või 
patoloogiliste nähtudega või ilma nendeta;

(14) „taud” – ühe või mitme loomadele või 
inimestele ülekanduva tauditekitaja 
põhjustatud infektsiooni või infestatsiooni 
esinemine loomadel koos kliiniliste või 
patoloogiliste nähtudega või ilma nendeta. 
Käesoleva määruse kohaldamisel tuleks 
„taudina” käsitleda ka 
antimikroobikumide suhtes resistentsuse 
omandanud mikroorganisme;

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „risk” – loomade või inimeste 
tervisele avalduva kahjuliku mõju 
esinemise tõenäosus ning selle 
bioloogiliste ja majanduslike tagajärgede 
tõenäoline ulatus;

(20) „risk” – ettevaatuspõhimõtte alusel
loomade või inimeste tervisele avalduva 
kahjuliku mõju esinemise tõenäosus ning 
selle bioloogiliste ja majanduslike 
tagajärgede tõenäoline ulatus;

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „bioturvalisus” – juhtimis- ja füüsiliste 
meetmete kogum, mis on loodud, et 

(21) „bioturvalisus” – juhtimis- ja füüsiliste 
meetmete kogum, mis on loodud, et 
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vähendada: vähendada taudi või antimikroobikumide 
suhtes resistentsuse omandanud 
mikroorganismide:

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega iga konkreetse 
taudi vältimiseks ja tõrjeks ettenähtud 
eeskirju kohaldatakse järgmiste taudide 
suhtes:

1. Käesoleva määrusega iga konkreetse 
taudi vältimiseks ja tõrjeks ettenähtud 
eeskirju kohaldatakse järgmiste taudide 
suhtes:

a) loetletud taudid; a) -Ia lisas loetletud taudid;
b) esilekerkivad taudid. b) esilekerkivad taudid;

c) antimikroobikumide suhtes 
resistentsuse omandanud 
mikroorganismid.

Or. en

Selgitus

Antimikroobne resistentsus on tõsine terviserisk ja seda tuleb käsitleda taudina. Teksti 
juriidiline parandus. „Loetletud taudid” on käesoleva määruse olemuslik osa ning seetõttu ei 
tohiks seda loetelu muuta või täiendada rakendusaktiga, vaid selle suhtes peaksid teostama 
demokraatlikku kontrolli nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
lõike 1 punktis a osutatud loetletud taudide
nimekirja.

2. Lõike 1 punktis a osutatud loetletud 
taudide loetelu on välja toodud -Ia lisas. 
Komisjonile antakse artikli 253 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad nimetatud lisas välja 
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toodud loetletud taudide loetelu muutmist, 
et võtta arvesse tehnika ja teaduse 
edusamme, asjaomaste rahvusvaheliste 
standardite arenguid ning inimeste ja 
loomade tervise puhul muutunud 
asjaolusid.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) rahvatervis, i) loomatervis ja rahvatervis,

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) loomade heaolu,

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 255 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel seoses taudiga, 
mis kujutab endast ülimalt olulise mõjuga 
kujunevat riski, võtab komisjon kooskõlas 
artikli 255 lõikes 3 osutatud menetlusega 
vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid.

Juhul kui taudi puhul, mis kujutab endast 
ülimalt olulise mõjuga kujunevat riski,
tungiv kiireloomulisus seda nõuab, 
kohaldatakse käesoleva artikli kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktide 
suhtes artiklis 254 sätestatud menetlust.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt kuus nädalat pärast 
nimetatud erakorraliste meetmete võtmist 
aruande, milles kirjeldatakse 
üksikasjalikult neid meetmeid ja vajadusel 
ka nende mõju:
– põllumajandus- ja/või 
vesiviljelustootmisele liidus;
– siseturu toimimisele;
– inimeste ja loomade tervisele, loomade 
heaolule ja keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) taudi loomalt loomale ja, kui see on 
asjakohane, loomalt inimesele 
ülekandumise teed ja kiirus;

vi) taudi loomalt loomale ja, kui see on 
asjakohane, loomalt inimesele 
ülekandumise teed, vektorid ja kiirus;

Or. en
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt viii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii) diagnostika- ja tauditõrjevahendite
olemasolu;

viii) diagnostika- ja tauditõrjevahendite 
olemasolu, võimalikud vaktsiinid ja muud 
ennetusmeetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) inimeste tervisele: ii) inimeste tervisele:
– ülekanduvus loomalt inimesele; – ülekanduvus loomalt inimesele;

– ülekanduvus inimeselt inimesele; – ülekanduvus inimeselt inimesele;
– inimestel esineva taudivormi tõsidus; – inimestel esineva taudivormi tõsidus;

– taudi vastu võitlemiseks kasutatud 
tõrjemeetmetest tingitud 
antimikroobikumide suhtes resistentsuse 
omandanud mikroorganismide risk;

– tõhusate ennetusmeetmete või 
ravivõimaluste kättesaadavus inimeste 
puhul;

– tõhusate ennetusmeetmete või 
ravivõimaluste kättesaadavus inimeste 
puhul;

– taudi ravimise ja kõrvaldamise 
psühholoogiline ja füüsiline mõju antud 
sektori tööliste ja töötajate tervisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) loomade heaolule, iii) loomade heaolule:

– loomakasvatuse tüüp, meetod ja maht;
– kariloomadele spetsialiseerunud 
põllumajandusettevõtete tihedus 
piirkonna kohta;
– kariloomadele spetsialiseerunud 
põllumajandusettevõtete ja inimasustuste 
suhteline lähedus;

Or. en

Selgitus

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) arvukad uuringud ja isegi teaduslikud arvamused 
kinnitavad, et loomade heaolu toetab loomade tervist ja vastupidi.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) nende vastuvõetavust ühiskonnale; ii) nende vastuvõetavust ühiskonnale, 
millest tulenevalt käsitletakse loomade 
kokkukogumist ja nendest vabanemist 
alati viimase väljapääsuna;

Or. en
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) mõjutatud peetavate ja metsloomade 
alampopulatsioonide heaolu;

iii) mõjutatud peetavate, lemmik- ja 
metsloomade alampopulatsioonide heaolu;

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loetletud taudide suhtes käesolevas 
määruses sätestatud taudispetsiifilisi
eeskirju ja käesoleva määruse kohaselt 
vastuvõetud eeskirju kohaldatakse loetletud 
liikide suhtes.

1. Loetletud taudide suhtes käesolevas 
määruses sätestatud taudispetsiifilisi 
eeskirju ja käesoleva määruse kohaselt 
vastuvõetud eeskirju kohaldatakse -Ib lisas
loetletud liikide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon koostab rakendusaktidega
lõikes 1 osutatud liikide loetelu.

2. Komisjonile antakse artikli 253 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad lõikes 1 osutatud 
ja -Ib lisas välja toodud loetelu muutmist, 
et võtta arvesse tehnika ja teaduse 
edusamme ning inimeste ja loomade 
tervise puhul muutunud asjaolusid.

Or. en
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Selgitus

Teksti juriidiline parandus. „Loetletud liigid” on käesoleva määruse olemuslik osa ning 
seetõttu ei tohiks seda loetelu muuta või täiendada rakendusaktiga, vaid selle suhtes peaksid 
teostama demokraatlikku kontrolli nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) nende loomade lähedus inimestele ja 
nendevahelised seosed.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 255 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel seoses taudiga, 
mis kujutab endast ülimalt olulise mõjuga 
kujunevat riski, võtab komisjon kooskõlas 
artikli 255 lõikes 3 osutatud menetlusega 
vastu viivitamata kohaldatavad 

Juhul kui taudi puhul, mis kujutab endast 
ülimalt olulise mõjuga kujunevat riski,
tungiv kiireloomulisus seda nõuab, 
kohaldatakse käesoleva artikli kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktide 



PA\1005594ET.doc 43/94 PE521.493v01-00

ET

rakendusaktid. suhtes artiklis 254 sätestatud menetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon määrab rakendusaktidega, 
milliseid järgmistes punktides osutatud 
taudiennetus- ja tauditõrje-eeskirju
loetletud taudide suhtes kohaldatakse:

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 253 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse järgmistes 
punktides osutatud taudiennetus- ja 
tauditõrje-eeskirjade kohaldamist 
loetletud taudide suhtes:

Or. en

Selgitus

Teksti juriidiline parandus.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 255 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taudiennetus- ja tauditõrje-eeskirjade 
loetelu, mida tuleb kohaldada -Ic lisas 
loetletud taudide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel seoses taudiga, 
mis kujutab endast ülimalt olulise mõjuga 
kujunevat riski, võtab komisjon kooskõlas 
artikli 255 lõikes 3 osutatud menetlusega 
vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid.

Juhul kui taudi puhul, mis kujutab endast 
ülimalt olulise mõjuga kujunevat riski,
tungiv kiireloomulisus seda nõuab, 
kohaldatakse käesoleva artikli kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktide 
suhtes artiklis 254 sätestatud menetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt kuus nädalat pärast 
nimetatud erakorraliste meetmete võtmist 
aruande, milles kirjeldatakse 
üksikasjalikult neid meetmeid ja vajadusel 
ka nende mõju:
– põllumajandus- ja/või 
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vesiviljelustootmisele liidus;
– siseturu toimimisele;
– inimeste ja loomade tervisele, loomade 
heaolule ja keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud rakendusaktide
vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse 
järgmisi kriteeriume:

2. Lõikes 1 sätestatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmisel võtab komisjon 
arvesse järgmisi kriteeriume:

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taudi mõju loomade ja inimeste 
tervisele, loomade heaolule ja majandusele;

a) taudi mõju loomade ja inimeste 
tervisele, loomade heaolule, keskkonnale, 
toiduohutusele ja majandusele;

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vastutavad nende vastutusel olevate a) vastutavad nende vastutusel olevate 
peetavate loomade tervise ja heaolu ja
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peetavate loomade tervise ja toodete eest; toodete eest;

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võtavad kaasnevaid riske silmas pidades 
asjakohaseid bioturvameetmeid, et tagada 
kõnealuste peetavate loomade tervis ja 
toodete ohutus ning vältida taudide 
sissetoomist nende vastutusel olevate 
peetavate loomade ja toodete hulka ning 
nende arenemist ja levikut seal ja sealt 
väljapoole, välja arvatud siis, kui seda on 
konkreetsetel juhtudel teaduseesmärgil 
lubatud, vastavalt:

b) võtavad kaasnevaid riske silmas pidades 
asjakohaseid bioturvameetmeid, et tagada 
kõnealuste peetavate loomade tervis ja 
heaolu ja toodete ohutus ning vältida 
taudide ja antimikroobikumide suhtes 
resistentsuse omandanud 
mikroorganismide sissetoomist nende 
vastutusel olevate peetavate loomade ja 
toodete hulka ning nende arenemist ja 
levikut seal ja sealt väljapoole, välja 
arvatud siis, kui seda on konkreetsetel 
juhtudel teaduseesmärgil lubatud, 
vastavalt: 

Or. en

Selgitus

Antimikroobne resistentsus on tõsine terviserisk ja seda tuleb käsitleda bioturvalisuse 
küsimusena.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tootmisviisile. ii) tootmisviisile ja -mahule.

Or. en
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid julgustavad ettevõtjaid 
läbima konkreetset koolitust, et võtta 
omaks loomapidamise meetodid, mis 
keskenduvad integreeritud ja terviklikul 
viisil loomade, inimeste ja nende erinevate 
keskkondade vahelisele suhtele.

Or. en

Selgitus

Kaasaegses globaliseerunud maailmas, kus toimub kõrgel tasemel loomade ja inimeste 
vaheline koostoimimine, oleks rumal toetuda üksnes töökogemusele, mis ei tugine 
nõuetekohasele haridusele.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nende vastutusel oleva(te) peetavate 
loomade või loomse paljundusmaterjali 
kategooriad ja liigid;

a) nende vastutusel oleva(te) peetavate 
loomade või loomse paljundusmaterjali 
kogused, kategooriad ja liigid;

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tootmisviis; b) tootmisviis ja -maht; 

Or. en
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töökogemus või koolitus; a) töökogemus koolitusega kombineeritult;

Or. en

Selgitus

Kaasaegses globaliseerunud maailmas, kus toimub kõrgel tasemel loomade ja inimeste 
vaheline koostoimimine, oleks rumal toetuda üksnes töökogemusele, mis ei tugine 
nõuetekohasele haridusele.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) loomatervisealase teadlikkuse 
suurendamisel;

i) loomade tervise ja heaolu alase
teadlikkuse suurendamisel; 

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) alternatiivsete, 
keskkonnasõbralikumate ja säästvamate 
loomapidamise meetodite kasutamise 
julgustamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kvalifitseeritud töötajad, rajatised, 
seadmed, rahalised vahendid ja kogu 
liikmesriigi territooriumi hõlmav tõhus 
töökorraldus; 

a) kvalifitseeritud töötajad, kellel puudub 
igasugune huvide konflikt, rajatised, 
seadmed, rahalised vahendid ja kogu 
liikmesriigi territooriumi hõlmav tõhus 
töökorraldus;

Or. en

Selgitus

Huvide konfliktid on kahetsusväärselt üha suurenev probleem, võttes eelkõige arvesse 
asjaolu, et paljudele veterinaararstidele, kes viivad läbi loomade tervisekontrolle, maksavad 
ettevõtjad, keda nad kontrollivad. Selle probleemiga tuleb tegeleda, et suurendada 
läbipaistvust ja tagada rahvatervise, loomatervise ja toiduohutuse nõuetekohane kaitse.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) juurdepääs kvalifitseeritud töötajate, 
rajatiste, seadmete ja rahaliste vahenditega 
laboritele, et tagada loetletud ja 
esilekerkivate taudide kiire ning täpne 
diagnoosimine ja 
diferentsiaaldiagnoosimine;

b) juurdepääs kvalifitseeritud töötajate, 
kellel puudub igasugune huvide konflikt,
rajatiste, seadmete ja rahaliste vahenditega 
laboritele, et tagada loetletud ja 
esilekerkivate taudide kiire ning täpne 
diagnoosimine ja 
diferentsiaaldiagnoosimine;

Or. en
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piisava koolitusega veterinaararstid, kes 
osalevad artiklis 11 nimetatud toimingutes, 
mis kuuluvad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse.

c) piisava koolitusega veterinaararstid, 
kellel puudub igasugune huvide konflikt 
ja kes osalevad artiklis 11 nimetatud 
toimingutes, mis kuuluvad käesoleva 
määruse reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid toetavad ettevõtjaid ja 
loomadega seotud töötajaid artikliga 10 
ette nähtud põhiteadmiste omandamisel, 
säilitamisel ja täiendamisel
põllumajandus- või vesiviljelussektori 
asjakohaste programmide või ametliku 
hariduse kaudu.

2. Liikmesriigid toetavad ettevõtjaid ja 
loomadega seotud töötajaid ning tagavad, 
et nad omandavad, säilitavad ja 
täiendavad artikliga 10 ette nähtud 
põhiteadmisi põllumajandus- või 
vesiviljelussektori asjakohaste 
programmide või ametliku hariduse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus võib delegeerida ühe või 
mitu järgmist toimingut veterinaararstidele:

1. Pädev asutus võib delegeerida ühe või 
mitu järgmist toimingut veterinaararstidele
tingimusel, et neil puuduvad huvide 
konfliktid:
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Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on alust kahtlustada, et loomad või 
tooted kujutavad endast riski, astub pädev 
asutus vajalikke samme laiema üldsuse 
teavitamiseks riski laadist ning kõnealuse 
riski ennetamiseks ja kontrollimiseks 
võetavatest või kavandatud meetmetest, 
võttes arvesse kõnealuse riski laadi, 
tõsidust ja ulatust ning üldsuse huvi saada 
teavet.

Kui on alust kahtlustada, et loomad või 
tooted kujutavad endast riski, astub pädev 
asutus vajalikke samme laiema üldsuse 
teavitamiseks riski laadist ning kõnealuse 
riski ennetamiseks ja kontrollimiseks 
võetavatest või kavandatud meetmetest, 
võttes arvesse kõnealuse riski laadi, 
tõsidust ja ulatust.

Or. en

Selgitus

Üldsusel on alati huvi teavet saada, nagu seda tõestas veiste spongioosse entsefalopaatia 
kriis. Lisaks sellele, et see oli tõsine loomatervise probleem, mis kandus toidu kaudu üle ka 
inimestele, oli see ka tõsine usalduskriis, kus üldsus kaotas usalduse toiduahela ohutuse ja 
poliitikakujundajate vastu. Üldsuse teavitamine on poliitika kujundamiseks tugeva aluse 
tagamiseks otsustava tähtsusega.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks, millistest artikli 8 lõike 1 
punktis e sätestatud loetletud taudidest
peavad liikmesriigid käesoleva artikli 
lõike 1 kohaselt viivitamatult teavitama.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 253 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse artikli 8 
lõike 1 punktis e sätestatud loetletud taude, 
millest liikmesriigid peavad käesoleva 
artikli lõike 1 kohaselt viivitamatult 
teavitama.

Or. en
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 255 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon loob artiklites 17, 18 ja 19 
sätestatud liidusisese teavitamise ja 
aruandluse nõuetele vastamiseks ettenähtud 
mehhanismide ja vahendite toimimise 
tagamiseks arvutipõhise teabesüsteemi ja 
haldab seda.

Komisjon loob artiklites 17, 18 ja 19 
sätestatud liidusisese teavitamise ja 
aruandluse nõuetele vastamiseks ettenähtud 
mehhanismide ja vahendite toimimise 
tagamiseks üldsusele kättesaadava
arvutipõhise teabesüsteemi ja haldab seda.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad tagavad, et veterinaararst 
teostab nende vastutusel olevates 
ettevõtetes loomatervise ülevaatusi, kui see 
on ettevõttest tulenevate riskide tõttu 
asjakohane, võttes arvesse:

1. Ettevõtjad tagavad, et veterinaararst 
teostab nende vastutusel olevates 
ettevõtetes loomatervise ülevaatusi.
Kõnealuste loomatervise ülevaatuste 
sagedus peab olema ettevõttest tulenevate 
riskidega proportsionaalne, võttes arvesse:
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Or. en

Selgitus

Loomade tervise ja heaolu madalamate standarditega ettevõtetes peaks loomatervise 
ülevaatuste sagedus olema ettevõttest tulenevate kõrgemate riskidega proportsionaalne.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toidu tootmise viisi;

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ettevõttes kasutatavaid loomade 
heaolu kaitse meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste loomatervise ülevaatuste 
sagedus peab olema ettevõttest tulenevate 
riskidega proportsionaalne.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) loetletud või esilekerkivate taudide 
esinemisele osutavate mis tahes ilmingute 
avastamine;

a) loetletud või esilekerkivate taudide 
esinemisele osutavate mis tahes ilmingute 
ja/või neid põhjustavate riskitegurite 
avastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) artikli 23 lõikes 1 sätestatud kriteeriume, 
mida tuleb arvesse võtta, kui määratakse:

i) artikli 23 lõikes 1 sätestatud kriteeriume, 
mida tuleb arvesse võtta, kui määratakse 
ettevõtetest tulenevaid riske ja selliste
loomatervise ülevaatuste sagedust;

– millise ettevõtteliigi suhtes tuleb 
kohaldada loomatervise ülevaatusi;

– selliste loomatervise ülevaatuste 
sagedus;

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määratakse ettevõtteliigid, mille suhtes 
tuleb kohaldada loomatervise ülevaatusi.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Loomatervise ülevaatusi tuleks kohaldada kõikide ettevõtteliikide suhtes. Erandid toovad 
kaasa vaid uute, potentsiaalselt tundmatute taudide vektorite olemasolu.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 25 lõikes 1 sätestatud seire 
korraldus, vahendid, diagnostikameetodid, 
sagedus, maht, loomade sihtpopulatsioon ja 
proovivõtuviisid peavad olema asjakohased 
ja seiramise eesmärkidega 
proportsionaalsed, võttes arvesse:

Artikli 25 lõikes 1 sätestatud seire 
korraldus, vahendid, diagnostikameetodid, 
sagedus, maht, loomade sihtpopulatsioon ja 
proovivõtuviisid peavad olema 
ettevaatuspõhimõttega kooskõlas ning
asjakohased ja seiramise eesmärkidega 
proportsionaalsed, võttes arvesse: 

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) varasemate taudidega seotud 
kogemuste tõttu liikmesriigis, selle tsoonis 
või bioturvarühmikus.

Or. en

Selgitus

Kõikides liikmesriikides ei praktiseerita seireprogramme ühtemoodi ning neid erinevusi tuleks 
arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) artikli 8 lõike 1 punktis e osutatud 
loetletud taudid, mille suhtes 
kohaldatakse seireprogramme;

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) milliste artikli 8 lõike 1 punktis e 
osutatud loetletud taudide suhtes 
kohaldatakse seireprogramme;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) koostavad kõnealuse loetletud taudi 
likvideerimise või selle puudumise 
tõendamise programmi, mis tuleb läbi viia 
kõnealusest taudist mõjutatud 
loomapopulatsioonis ja hõlmab nende 
territooriumi vastavaid osi või vastavaid 
tsoone või bioturvarühmikuid (kohustuslik 
likvideerimisprogramm);

a) koostavad kõnealuse loetletud taudi 
likvideerimise, mis toimub eelistatult 
vaktsineerimise või muu ravivõimaluste 
abil, või selle puudumise tõendamise 
programmi, mis tuleb läbi viia kõnealusest 
taudist mõjutatud loomapopulatsioonis ja 
hõlmab nende territooriumi vastavaid osi 
või vastavaid tsoone või bioturvarühmikuid 
(kohustuslik likvideerimisprogramm);

Or. en
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Selgitus

Loetletud taudi likvideerimist on võimalik saavutada mitmel eri viisil, kuid loomade tapmise 
ja nendest vabanemise otsuse tegemise asemel tuleks eelistada vaktsineerimiskampaaniat.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, mis ei ole või ei ole 
teadaolevalt vabad ühest või mitmest 
artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud loetletud 
taudist ning otsustavad koostada kõnealuse 
loetletud taudi likvideerimisprogrammi, 
mida tuleb rakendada sellest mõjutatud 
loomapopulatsioonides ning mis hõlmab 
nende territooriumi asjaomaseid osi või 
tsoone või bioturvarühmikuid (vabatahtlik 
likvideerimisprogramm), esitavad selle 
komisjonile heakskiitmiseks.

2. Liikmesriigid, mis ei ole või ei ole 
teadaolevalt vabad ühest või mitmest 
artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud loetletud 
taudist ning otsustavad koostada kõnealuse 
loetletud taudi likvideerimisprogrammi, 
mida teostatakse eelistatult 
vaktsineerimise või muu ravivõimaluse 
abil, mida tuleb rakendada sellest 
mõjutatud loomapopulatsioonides ning mis 
hõlmab nende territooriumi asjaomaseid 
osi või tsoone või bioturvarühmikuid 
(vabatahtlik likvideerimisprogramm), 
esitavad selle komisjonile heakskiitmiseks.

Or. en

Selgitus

Loetletud taudi likvideerimist on võimalik saavutada mitmel eri viisil, kuid loomade tapmise 
ja nendest vabanemise otsuse tegemise asemel tuleks eelistada vaktsineerimiskampaaniat.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib punktide a ja b kohaselt 
heakskiidetud likvideerimisprogrammid 
vajaduse korral rakendusaktidega muuta 
või lõpetada. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 255 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon võib vajaduse korral nõuda 
rakendusaktidega liikmesriikidelt
punktide a ja b kohaselt heakskiidetud 
likvideerimisprogrammide muutmist või 
lõpetamist. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 255 
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lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tauditõrjemeetmed tauditekitaja 
likvideerimiseks ettevõtetes, 
bioturvarühmikutes ja tsoonides, kus taud 
esineb, ning uuesti nakatumise vältimiseks;

a) tauditõrjemeetmed tauditekitaja 
likvideerimiseks, eelistatult 
vaktsineerimise või muu ravivõimaluse 
abil ettevõtetes, bioturvarühmikutes ja 
tsoonides, kus taud esineb, ning uuesti 
nakatumise vältimiseks;

Or. en

Selgitus

Loetletud taudi likvideerimist on võimalik saavutada mitmel eri viisil, kuid loomade tapmise 
ja nendest vabanemise otsuse tegemise asemel tuleks eelistada vaktsineerimiskampaaniat.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kohustusliku või vabatahtliku 
likvideerimisprogrammi 
tauditõrjemeetmete kirjeldus vastavalt 
artikli 31 lõikele 1 ja artikli 31 lõike 2 
kohaselt vastuvõetud eeskirjadele;

c) kohustusliku või vabatahtliku 
likvideerimisprogrammi 
tauditõrjemeetmete kirjeldus vastavalt 
artikli 31 lõikele 1 ja artikli 31 lõike 2 
kohaselt vastuvõetud eeskirjadele ning 
vaktsineerimise või muu ravivõimaluse 
kasutamise korral kasutatud 
veterinaarravimite või protseduuride 
täpne kirjeldus; 

Or. en
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Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendamisvolitused Rakendamisvolitused ja tulemuslikkuse 
näitajaid käsitlevate volituste 

delegeerimine

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tulemuslikkuse näitajaid; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 253 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad artiklites 30, 31 
ja 32 sätestatud kohustuslike ja 
vabatahtlike likvideerimisprogrammide 
tulemuslikkust mõõtvate näitajate loomist.

Or. en
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Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kiidab rakendusaktidega ja
vajaduse korral muudatusi tehes 
liikmesriikide taudivaba staatuse taotlused 
heaks, kui lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
tingimused on täidetud.

3. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 253 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad liikmesriikide 
taudivaba staatuse taotluste heakskiitmist, 
kui lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimused 
on täidetud ning vajaduse korral 
muudatuste tegemist.

Or. en

Selgitus

Taudivaba staatus on oluline tervisestaatus ning see on käesolevas määruses kesksel kohal. 
Taudivaba staatuse andmise suhtes ei tohiks tekkida ühtegi põhjendatud kahtlust ning seetõttu 
peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu selle suhtes demokraatlikku kontrolli tegema.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 255 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nii komisjon kui ka liikmesriigid 
edendavad taudivaba staatuse olemasolu 
territooriumide, tsoonide ja 
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bioturvarühmikute jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon tunnustab rakendusaktidega 
ja vajaduse korral muudatusi tehes 
bioturvarühmiku taudivaba staatust, kui 
lõikes 1, 2 või 3 sätestatud tingimused on 
täidetud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 255 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 5 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) bioturvarühmikute taudivaba staatuse 
tunnustamist, kui lõikes 1 või 2 ja 3 
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sätestatud tingimused on täidetud ning 
vajaduse korral muudatuste tegemist; 

Or. en

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab ja haldab 
ajakohastatud loetelu:

Loetelu:

Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tuuakse välja käesoleva määruse -Id lisas,

Or. en

Selgitus

Teksti juriidiline parandus. „Taudivabade tsoonide või bioturvarühmikute loetelu” on 
käesoleva määruse olemuslik osa ning seetõttu ei tohiks seda loetelu muuta või täiendada 
rakendusaktiga, vaid selle suhtes peaksid teostama demokraatlikku kontrolli nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 253 kohaselt vastu delegeeritud 
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õigusakte, milles käsitletakse nimetatud 
lisas välja toodud taudivabade 
territooriumide, tsoonide või 
bioturvarühmikute loetelu muutmist. 

Or. en

Selgitus

Teksti juriidiline parandus. „Taudivabade tsoonide või bioturvarühmikute loetelu” on 
käesoleva määruse olemuslik osa ning seetõttu ei tohiks seda loetelu muuta või täiendada 
rakendusaktiga, vaid selle suhtes peaksid teostama demokraatlikku kontrolli nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad need loetelud 
üldsusele kättesaadavaks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) artikli 8 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud loetletud taudid, mille korral 
võib moodustada artikli 37 kohaseid 
taudivabu bioturvarühmikuid;

Or. en
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Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kindlaksmääramine, milliste artikli 8 
lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
loetletud taudide korral võib moodustada 
artikli 37 kohaseid taudivabu 
bioturvarühmikuid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigil on põhjust kahtlustada, 
et ükskõik millist taudivaba liikmesriigi, 
tsooni või bioturvarühmiku staatuse 
säilitamiseks vajalikku tingimust on 
rikutud, teeb ta kohe järgmist:

1. Kui liikmesriigil on põhjust kahtlustada 
või kui liikmesriiki on komisjoni teatega 
hoiatatud, et ükskõik millist taudivaba 
liikmesriigi, tsooni või bioturvarühmiku 
staatuse säilitamiseks vajalikku tingimust 
on rikutud, teeb ta kohe järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon tühistab rakendusaktidega
artikli 36 lõike 3 alusel liikmesriigi või 
tsooni taudivaba staatuse suhtes antud 
heakskiidu või artikli 37 lõike 4 alusel 
bioturvarühmiku taudivaba staatuse suhtes 
antud tunnustuse, kui ta on liikmesriigilt 
saanud käesoleva artikli lõike 3 kohast 

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 253 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse artikli 36 
lõike 3 alusel liikmesriigi või tsooni 
taudivaba staatuse suhtes antud heakskiidu 
või artikli 37 lõike 4 alusel 
bioturvarühmiku taudivaba staatuse suhtes 
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teavet, et taudivaba staatuse säilitamise 
tingimused ei ole enam täidetud.

antud tunnustuse tühistamist, kui komisjon
on liikmesriigilt saanud käesoleva artikli 
lõike 3 kohast teavet, et taudivaba staatuse 
säilitamise tingimused ei ole enam 
täidetud.

Or. en

Selgitus

Teksti juriidiline parandus. „Taudivaba staatuse peatamine, tühistamine ja taastamine” on 
käesoleva määruse olemuslik osa ning seetõttu ei tohiks seda muuta või täiendada 
rakendusaktiga, vaid selle suhtes peaksid teostama demokraatlikku kontrolli nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu.

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 255 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud väga 
kiireloomulistel juhtudel, kui käesoleva 
artikli lõikes 3 osutatud loetletud taud
levib kiiresti ning võib avaldada väga suurt 
mõju loomade ja inimeste tervisele, 
majandusele või ühiskonnale, võtab 
komisjon artikli 255 lõikes 3 sätestatud 
korra kohaselt vastu viivitamata 
kohaldatavad rakendusaktid.

Juhul kui käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud loetletud taudi puhul, mis levib 
kiiresti ning võib avaldada väga suurt mõju 
loomade ja inimeste tervisele, majandusele 
või ühiskonnale, tungiv kiireloomulisus 
seda nõuab, kohaldatakse käesoleva 
artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktide suhtes artiklis 254 sätestatud 
menetlust.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule hiljemalt kuus nädalat pärast 
nimetatud erakorraliste meetmete võtmist 
aruande, milles kirjeldatakse 
üksikasjalikult neid meetmeid ja vajadusel 
ka nende mõju:
– põllumajandus- ja/või 
vesiviljelustootmisele liidus;
– siseturu toimimisele;
– inimeste ja loomade tervisele, loomade 
heaolule ja keskkonnale. 

Or. en

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) uusi teadmisi ja arenguid 
tauditõrjevahendite valdkonnas.

c) uusi teadmisi ja arenguid loetletud 
taudide kohta ja tauditõrjevahendite 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
veterinaarravimite kasutamise kohta 
loetletud taudide korral, et tagada nende 
taudide kõige tõhusam ennetamine või 
tõrje, eeldusel et sellised meetmed on 
kooskõlas artikli 47 alusel vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktides kehtestatud 
veterinaarravimite kasutamist käsitlevate 
eeskirjadega.

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid 
veterinaarravimite kasutamise kohta 
loetletud taudide korral, et tagada nende 
taudide kõige tõhusam ennetamine või 
tõrje, eeldusel et sellised meetmed on 
kooskõlas artikli 47 alusel vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktides kehtestatud 
veterinaarravimite kasutamist käsitlevate 
eeskirjadega.
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Or. en

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) otsene või kaudne mõju inimeste 
tervisele.

Or. en

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) bioloogilisi tooteid, mis tuleb lisada 
liidu antigeeni-, vaktsiini- ja 
diagnostikareaktiivide pankadesse 
artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud 
loetletud taudide jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) nende bioloogiliste toodete liike, mis 
tuleb lisada liidu antigeeni-, vaktsiini- ja 
diagnostikareaktiivide pankadesse, ja 
nende koguseid iga konkreetse loetletud 
taudi kohta artikli 8 lõike 1 punktis a, 
mille jaoks pank on loodud.
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Or. en

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kolmandatele riikidele või 
territooriumidele, eeldusel et need on 
eelkõige ette nähtud selleks, et hoida ära 
taudi levimist liitu.

b) kolmandatele riikidele või 
territooriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) millised neist bioloogilistest toodetest 
peavad kuuluma liidu antigeeni-, 
vaktsiini- ja diagnostikareaktiivide 
pankadesse ja milliste artikli 8 lõike 1 
punktis a osutatud taudide jaoks need on 
ette nähtud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nende bioloogiliste toodete liigid, mis 
tuleb lisada liidu antigeeni-, vaktsiini- ja 
diagnostikareaktiivide pankadesse, ja 
missugustes kogustes neid on iga 

välja jäetud
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konkreetse loetletud taudi kohta artikli 8 
lõike 1 punktis a, mille jaoks pank on 
loodud;

Or. en

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selliste loomade surmamine ja 
kõrvaldamine või tapmine, kes võivad olla 
saastunud ja aidata kaasa loetletud taudi 
levikule;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tõsisest haigusest kahjustatud loomade massilisel surmamisel ja kõrvaldamisel on tohutu 
mõju ühiskonnale, ettevõtjatele, usaldusele toiduahela vastu ja keskkonnale. Nende 
kaugeleulatuvate meetmete nõuetekohane mõjuhindamine peaks need meetmed seadustama ja 
üldsusele põhjendama, miks on selliste drastiliste meetmete võtmine vajalik.

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üksnes pärast veterinaarravimite 
kasutamise majandusliku, sotsiaalse, 
loomade heaolu ja keskkonnamõju 
põhjalikku hindamist võrdluses muude 
olemasolevate ennetus- ja 
tauditõrjestrateegiatega võtab pädev 
asutus tauditõrjemeetme, mille tagajärjeks 
võib olla loomade surmamine ja 
kõrvaldamine või tapmine, kes võivad olla 
saastunud ja aidata kaasa loetletud taudi 
levikule.
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Or. en

Selgitus

Tõsisest haigusest kahjustatud loomade massilisel surmamisel ja kõrvaldamisel on tohutu 
mõju ühiskonnale, ettevõtjatele, usaldusele toiduahela vastu ja keskkonnale. Nende 
kaugeleulatuvate meetmete nõuetekohane mõjuhindamine peaks need meetmed seadustama ja 
üldsusele põhjendama, miks on selliste drastiliste meetmete võtmine vajalik.

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võtab vajalikke taudiennetus- ja 
tauditõrjemeetmeid, et vältida kõnealuse 
loetletud taudi edasist levikut.

b) võtab vajalikke taudiennetus- ja 
tauditõrjemeetmeid, et vältida kõnealuse 
loetletud taudi edasist levikut. Üksnes 
pärast majandusliku, sotsiaalse, loomade 
heaolu ja keskkonnamõju põhjalikku 
hindamist võtab pädev asutus 
tauditõrjemeetme, mille tagajärjeks võib 
olla loomade surmamine ja kõrvaldamine, 
kes võivad olla saastunud ja aidata kaasa 
loetletud taudi levikule.

Or. en

Selgitus

Tõsisest haigusest kahjustatud loomade massilisel surmamisel ja kõrvaldamisel on tohutu 
mõju ühiskonnale, ettevõtjatele, usaldusele toiduahela vastu ja keskkonnale. Nende 
kaugeleulatuvate meetmete nõuetekohane mõjuhindamine peaks need meetmed seadustama ja 
üldsusele põhjendama, miks on selliste drastiliste meetmete võtmine vajalik.

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Käesoleva jaotise 1. peatüki 1.–4. jaos 
sätestatud eeskirjade kohaseid 
tauditõrjemeetmeid, mida tuleb võtta 
piirangutsoonides asuvate peetavate 

c) käesoleva jaotise 1. peatüki 1.–4. jaos 
sätestatud eeskirjade kohaseid 
tauditõrjemeetmeid, mida tuleb võtta 
piirangutsoonides asuvate peetavate 
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loomade suhtes loetletud taudi kahtluse või 
ametliku kinnituse korral.

loomade suhtes loetletud taudi kahtluse või 
ametliku kinnituse korral. Üksnes pärast 
majandusliku, sotsiaalse, loomade heaolu 
ja keskkonnamõju põhjalikku hindamist 
võtab pädev asutus tauditõrjemeetme, 
mille tagajärjeks võib olla loomade 
surmamine ja kõrvaldamine, kes võivad 
olla saastunud ja aidata kaasa loetletud 
taudi levikule.

Or. en

Selgitus

Tõsisest haigusest kahjustatud loomade massilisel surmamisel ja kõrvaldamisel on tohutu 
mõju ühiskonnale, ettevõtjatele, usaldusele toiduahela vastu ja keskkonnale. Nende 
kaugeleulatuvate meetmete nõuetekohane mõjuhindamine peaks need meetmed seadustama ja 
üldsusele põhjendama, miks on selliste drastiliste meetmete võtmine vajalik.

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 – punkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) kas ettevõtte eesmärgiks on kasutada 
loomset paljundusmaterjali kloonitud 
loomade tootmiseks või kasutada loomset 
paljundusmaterjali protsessides, mille 
tulemuseks on kloonitud loomade 
tootmine;

Or. en

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad komisjoni mis 
tahes tehtud eranditest ja peavad registrit 
kõikide ettevõtete kohta, mille suhtes on 
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nende territooriumil erandeid tehtud. 
Ettevõtteid, mille eesmärgiks on kloonitud 
loomade tootmine või mis osalevad 
kloonitud loomade tootmisprotsessis, ei 
tohi mitte mingitel tingimustel 
registreerimisnõudest vabastada.

Or. en

Selgitus

Erandid võivad tuua õigusaktidesse kaasa möödahiilimisvõimalusi ning need toovad kaasa 
riske, mis võivad kahjustada rahvatervist ja loomatervist. Erandite registreerimine tagab 
jälgitavuse.

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) vedamise kestus ja vahemaa.

Or. en

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) loomade heaolu tingimused, mis 
võivad mõjutada toiduohutuse ja inimeste 
tervise kvaliteeti.

Or. en
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Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see kohapealne kontroll näitab, et 
ilmselgelt on tehtud edusamme, kuid 
ettevõte ei vasta ikka veel kõigile 
kõnealustele nõuetele, võib pädev asutus 
tingimuslikku heakskiitu pikendada. 
Tingimuslik heakskiit ei tohi siiski kesta 
kokku üle kuue kuu.

Kui see kohapealne kontroll näitab, et 
ilmselgelt on tehtud edusamme, kuid 
ettevõte ei vasta ikka veel kõigile 
kõnealustele nõuetele, võib pädev asutus 
tingimuslikku heakskiitu pikendada ning 
anda vajalikke tõhusaid suuniseid, et 
aidata kaasa puudujääkide edukale 
lahendamisele. Tingimuslik heakskiit ei 
tohi siiski kesta kokku üle kuue kuu.

Or. en

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ta teeb kõnealuse registri teistele 
liikmesriikidele ja avalikkusele 
kättesaadavaks.

Ta teeb kõnealuse registri temaatilisel 
veebilehel teistele liikmesriikidele ja 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse tagamiseks on oluline temaatilise veebilehe olemasolu, kust kodanikud, 
sidusrühmad, liikmesriigid ja ettevõtjad võivad leida kõik ettevõtted ja vedajad.

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tootmisviisile; ii) tootmisviisile ja -mahule;
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Or. en

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib vabastada ettevõtted, 
mille suhtes ei kohaldata artikli 83 kohast 
registreerimisnõuet, nõudest pidada 
registrit käesoleva artikli lõikes 1 loetletud 
teabe kohta.

2. Liikmesriik võib vabastada ettevõtted, 
mille suhtes ei kohaldata artikli 83 kohast 
registreerimisnõuet, nõudest pidada 
registrit käesoleva artikli lõikes 1 loetletud 
teabe kohta. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni mis tahes tehtud eranditest ja 
peavad registrit kõikide ettevõtete kohta, 
mille suhtes on nende territooriumil 
erandeid tehtud.

Or. en

Selgitus

Erandid võivad tuua õigusaktidesse kaasa möödahiilimisvõimalusi ning need toovad kaasa 
riske, mis võivad kahjustada rahvatervist ja loomatervist. Erandite registreerimine tagab 
jälgitavuse.

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kasutatud laboratoorsed meetodid. e) kasutatud laboratoorsed meetodid, 
mainides selgesõnaliselt mis tahes 
laboritehnoloogiaid, mille kasutamise 
eesmärgiks on kloonitud loomade 
tootmine.

Or. en

Selgitus
Kuna kloonitud loomadel ja nende järeltulijatel on väga suur risk vastuvõtlikkusele 
loomataudide suhtes, mis võivad inimestele üle kanduda, ja muude tõsiste terviseriskide 
suhtes (väärarengud, elundipuudulikkus), on asjakohane registreerida need ettevõtted, mis 
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tegelevad sellist tüüpi loomse paljundusmaterjaliga.

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib vabastada ettevõtted, 
mille suhtes ei kohaldata artikli 84 kohast 
registreerimisnõuet, nõudest pidada 
registrit käesoleva artikli lõikes 1 loetletud 
teabe kohta.

2. Liikmesriik võib vabastada ettevõtted, 
mille suhtes ei kohaldata artikli 84 kohast 
registreerimisnõuet, nõudest pidada 
registrit käesoleva artikli lõikes 1 loetletud 
teabe kohta. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni mis tahes tehtud eranditest ja 
peavad registrit kõikide ettevõtete kohta, 
mille suhtes on nende territooriumil 
erandeid tehtud.

Or. en

Selgitus

Erandid võivad tuua õigusaktidesse kaasa möödahiilimisvõimalusi ning need toovad kaasa 
riske, mis võivad kahjustada rahvatervist ja loomatervist. Erandite registreerimine tagab 
jälgitavuse.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib vabastada vedajad, 
kelle suhtes ei kohaldata artikli 86 kohast 
registreerimisnõuet, nõudest pidada 
registrit käesoleva artikli lõikes 1 loetletud 
teabe kohta.

2. Liikmesriik võib vabastada vedajad, 
kelle suhtes ei kohaldata artikli 86 kohast 
registreerimisnõuet, nõudest pidada 
registrit käesoleva artikli lõikes 1 loetletud 
teabe kohta. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni mis tahes tehtud eranditest ja 
peavad registrit kõikide ettevõtete kohta, 
mille suhtes on nende territooriumil 
erandeid tehtud.

Or. en
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Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) määrata lõike 1 sätestatud 
identifitseerimis- ja registreerimissüsteemi 
praktiliseks rakendajaks mõne muu asutuse 
või anda selleks loa mõnele muule 
volitatud isikule või füüsilisele isikule.

c) määrata lõike 1 sätestatud 
identifitseerimis- ja registreerimissüsteemi 
praktiliseks rakendajaks mõne muu asutuse 
või anda selleks loa mõnele muule 
volitatud isikule või füüsilisele isikule. 
Mõne muu asutuse, mõne muu volitatud 
isiku või füüsilise isiku määramise korral 
tagab liikmesriik huvide konflikti 
puudumise.

Or. en

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sealiikidesse kuuluvate peetavate 
loomade ja neid pidavate ettevõtetega 
seotud teavet;

b) sealiikidesse kuuluvate peetavate 
loomade ja neid pidavate ettevõtetega 
seotud teavet ning teavet nende liikumiste 
kohta ettevõtetesse ja sealt välja;

Or. en

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) nende liikumine ettevõtetesse ja sealt 
välja;
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Or. en

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui aga ettevõtja ei täida käesoleva artikli 
punktides a ja b sätestatud nõudeid, ei 
kohaldata tema suhtes enam seda erandit 
vähemalt 10 aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Erandid võivad tuua õigusaktidesse kaasa möödahiilimisvõimalusi ning need toovad kaasa 
riske, mis võivad kahjustada rahvatervist ja loomatervist. Erandlikul juhul, kui ettevõtja 
erandit kuritarvitab, ei tohiks selline ettevõtja sellest erandist rohkem kasu saada.

Muudatusettepanek 157

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui aga ettevõtja ei täida käesoleva artikli 
punktides a ja b sätestatud nõudeid, ei 
kohaldata tema suhtes enam seda erandit 
vähemalt 10 aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Erandid võivad tuua õigusaktidesse kaasa möödahiilimisvõimalusi ning need toovad kaasa 
riske, mis võivad kahjustada rahvatervist ja loomatervist. Erandlikul juhul, kui ettevõtja 
erandit kuritarvitab, ei tohiks selline ettevõtja sellest erandist rohkem kasu saada.
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Muudatusettepanek 158

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on üksikult identifitseeritavad mõne 
füüsilise identifitseerimisvahendi abil;

a) on üksikult identifitseeritavad 
mikrokiibi abil ja kui see on asjakohane, 
siis mõne füüsilise identifitseerimisvahendi 
abil;

Or. en

Selgitus

Koeri, kasse ja valgetuhkruid peaks olema võimalik identifitseerida mikrokiibi abil, nagu seda 
on kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määruses (EL) 
nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, kuna see aitab jälgitavust ja 
identifitseerimist märkimisväärselt parandada.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mikrokiibid, mida kasutatakse 
identifitseerimisvahendina 
maismaaloomadest lemmikloomade puhul 
vastavalt lõikes 1 osutatule, peavad olema 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrusega 
(EL) nr 576/2013 lemmikloomade 
mittekaubandusliku liikumise kohta.

Or. en

Selgitus

Koeri, kasse ja valgetuhkruid peaks olema võimalik identifitseerida mikrokiibi abil, nagu seda 
on kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määruses (EL) 
nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, kuna see aitab jälgitavust ja 
identifitseerimist märkimisväärselt parandada.
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Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 253 vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad erandeid artiklites 106, 107, 
109 ja 110 ettevõtjate suhtes sätestatud 
identifitseerimis- ja registreerimisnõuetest:

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 253 vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad erandeid artiklites 106, 107, 
109 ja 110 ettevõtjate suhtes sätestatud 
identifitseerimis- ja registreerimisnõuetest 
tingimusel, et täielik jälgitavus on 
tagatud:

Or. en

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tootmisviis ettevõtetes, kus kõnealuseid 
maismaaloomi peetakse;

d) tootmisviis ja -maht ettevõtetes, kus 
kõnealuseid maismaaloomi peetakse; 

Or. en

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artikli 115 kohaselt vastuvõetud 
eeskirjades sätestatud identifitseerimis- ja 
registreerimiskohustusest vabastamise 
praktilist rakendamist.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) muude riskiteguritega.

Or. en

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) peetud maismaaloomade liikumise 
koguaeg ei ole pikem kui kaheksa tundi.

Or. en

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nende suhtes ei kasutata liikumisi, 
mille koguaeg on pikem kui kaheksa 
tundi;

Or. en
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Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 138 välja jäetud
Rakendamisvolitused ajutiste erandite 
tegemiseks peetavate maismaaloomade 
konkreetse liigi või kategooria liikumise 
suhtes
Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad 
käesolevas peatükis sätestatud 
eeskirjadest ajutiste erandite tegemist 
peetavate maismaaloomade konkreetse 
liigi või kategooria liikumise suhtes, kui:
a) artiklis 127, artikli 129 lõikes 1, 
artiklites 130 ja 131, artikli 133 lõikes 1, 
artikli 134 lõikes 1, artikli 135 lõigetes 1 
ja 2 ja artiklis 136 ning artikli 128 lõike 1, 
artikli 129 lõike 2, artikli 132, artikli 133 
lõike 2, artikli 134 lõike 2, artikli 135 
lõike 3, artikli 136 lõike 4 ja artikli 137 
alusel vastuvõetud eeskirjades sätestatud 
liikumisnõuded ei leevenda tegelikult 
selliste loomade liikumise tekitatavat 
riski; või
b) artikli 8 lõike 1 punktis d osutatud 
loetletud taud näib 1.-6. jao kohaselt 
sätestatud liikumisnõuetele vaatamata 
levivat. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 255 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.
Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu seoses ülimalt 
olulist riski kujutava taudiga ja arvesse
võttes artiklis 139 osutatud asjaolusid, 
võtab komisjon kooskõlas artikli 255 
lõikes 3 sätestatud menetlusega vastu 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

Or. en
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Selgitus

Erandid, isegi ajutised erandid võivad tuua õigusaktidesse kaasa möödahiilimisvõimalusi 
ning need toovad kaasa riske, mis võivad kahjustada rahvatervist ja loomatervist. Liikumiste 
jälgitavust ja registreerimist tuleks tagada, mitte vältida.

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 134 lõikega 2, artikli 135 lõikega 3,
artikli 136 lõikega 4 ning artiklitega 137 ja 
138 ettenähtud delegeeritud õigusaktides ja 
rakendusaktides sätestatavate eeskirjade 
koostamisel võtab komisjon arvesse 
järgmist:

Artikli 134 lõikega 2, artikli 135 lõikega 3, 
artikli 136 lõikega 4 ja artikliga 137 
ettenähtud delegeeritud õigusaktides ja 
rakendusaktides sätestatavate eeskirjade 
koostamisel võtab komisjon arvesse 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 142 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) teave, mis on vajalik tõendamaks, kas 
peetud maismaaloomad on kloonitud 
loomad või kloonitud loomade 
järeltulijad.

Or. en

Selgitus

Kuna kloonitud loomadel ja nende järeltulijatel on väga suur risk vastuvõtlikkusele 
loomataudide suhtes, mis võivad inimestele üle kanduda, ja muude tõsiste terviseriskide 
suhtes (väärarengud, elundipuudulikkus), on asjakohane kanda veterinaarsertifikaadile teave 
selle kohta, kas antud loom on kloonitud loom või kloonitud looma järeltulija.
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Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 152 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 253 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva artikli lõike 1 
punktis b osutatud taudiennetus- ja 
tauditõrjemeetmeid, mida võetakse 
tagamaks, et maismaaloomadest 
lemmikloomad ei kujuta endast olulist 
artikli 8 lõike 1 punktis d osutatud loetletud 
taudide ja esilekerkivate taudide levimise 
riski loomade hulgas veo ajal ja sihtkohas, 
võttes vajaduse korral arvesse sihtkoha 
tervisestaatust.

2. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määruse 
(EL) nr 576/2013 lemmikloomade 
mittekaubandusliku liikumise kohta sätete 
kohaldamist, antakse komisjonile 
artikli 253 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 
käesoleva artikli lõike 1 punktis b osutatud 
taudiennetus- ja tauditõrjemeetmeid, mida 
võetakse tagamaks, et maismaaloomadest 
lemmikloomad ei kujuta endast olulist 
artikli 8 lõike 1 punktis d osutatud loetletud 
taudide ja esilekerkivate taudide levimise 
riski loomade hulgas veo ajal ja sihtkohas, 
võttes vajaduse korral arvesse sihtkoha 
tervisestaatust.

Or. en

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 152 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
sätestada eeskirjad, mis käsitlevad 
käesoleva artikli lõikes 1 ja lõike 2 
kohaselt vastuvõetud eeskirjades 
sätestatud ennetus- ja tauditõrjemeetmeid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 152 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 254 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 195 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kindlaksmääramata põhjusel teised 
tõsised taudi sümptomid.

b) kindlaksmääramata põhjusel teised 
tõsised taudi sümptomid või

Or. en

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 195 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) veeloomade genoomi tahtlikku 
muutmist.

Or. en

Selgitus

Ameerika Ühendriikides on registreeritud mitmeid juhtumeid, kus geneetiliselt muundatud 
lõhed on pääsenud loodusesse ning konkureerivad seal nüüd looduses elavate kaladega, 
sealhulgas ohustatud Atlandi lõhega elupaikade, toidu ja paariliste pärast. Hiljutistest 
uuringutest selgus, et kõigest 60 geneetiliselt muundatud kala vabastamine 60 000 liikmelisse 
looduslikku populatsiooni toob kaasa loodusliku populatsiooni väljasuremise vähem kui 40 
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põlvkonna jooksul.

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 195 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib pädev asutus 
anda siiski loa kõnealuseks veeloomade 
liikumiseks või loodusesse laskmiseks, mis 
põhineb riskianalüüsil, eeldusel et 
veeloomad on pärit sellisest 
vesiviljelusettevõtte või looduse osast, mis 
on sõltumatu epidemioloogilisest üksusest, 
kus esines ebatavaline suremus või 
ilmnesid muud taudi sümptomid.

2. Erandina lõike 1 punktidest a ja b võib 
pädev asutus anda siiski loa kõnealuseks 
veeloomade liikumiseks või loodusesse 
laskmiseks, mis põhineb riskianalüüsil, 
eeldusel et veeloomad on pärit sellisest 
vesiviljelusettevõtte või looduse osast, mis 
on sõltumatu epidemioloogilisest üksusest, 
kus esines ebatavaline suremus või 
ilmnesid muud taudi sümptomid.

Or. en

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 206

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 206 välja jäetud
Rakendusvolitused ajutiste erandite 
tegemiseks veeloomade konkreetse liigi 
või kategooria liikumise suhtes
Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
eeskirjad, mis käsitlevad käesolevas 
peatükis sätestatud eeskirjadest ajutiste 
erandite tegemist veeloomade konkreetse 
liigi või kategooria liikumise suhtes, kui:
a) artiklis 195, artikli 196 lõikes 1, 
artiklites 197 ja 198, artikli 199 lõigetes 1 
ja 2, artiklis 200 ja artikli 201 lõikes 1, 
artikli 202 lõikes 1, artikli 203 lõikes 1, 
artikli 204 lõigetes 1 ja 2 ja artikli 196 
lõike 2, artikli 199 lõike 3, artikli 201 
lõike 2, artikli 202 lõike 2, artikli 203 
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lõike 2 ja artikli 204 lõike 3 ja artikli 205 
kohaselt vastuvõetud eeskirjades 
sätestatud liikumisnõuded ei võimalda
piisava tõhususega leevendada kõnealuste 
veeloomade teatava liikumisega 
kaasnevaid riske; või
b) artikli 8 lõike 1 punktis d osutatud 
loetletud taud näib 1.-5. jao kohaselt 
sätestatud liikumisnõuetele vaatamata 
levivat.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 255 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.
Nõuetekohaselt põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel seoses ülimalt 
olulist riski kujutava loetletud taudiga ja 
võttes arvesse artiklis 205 osutatud 
asjaolusid, võtab komisjon kooskõlas 
artikli 255 lõikes 3 sätestatud menetlusega 
vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid.

Or. en

Selgitus

Erandid, isegi ajutised erandid võivad tuua õigusaktidesse kaasa möödahiilimisvõimalusi 
ning need toovad kaasa riske, mis võivad kahjustada rahvatervist ja loomatervist. Liikumiste 
jälgitavust ja registreerimist tuleks tagada, mitte vältida.

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 207 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 203 lõikega 2, artikli 204 lõikega 3 
ja artiklitega 205 ja 206 ettenähtud 
delegeeritud õigusaktides ja 
rakendusaktides sätestatavate eeskirjade 
koostamisel võtab komisjon arvesse 
järgmist:

Artikli 203 lõikega 2, artikli 204 lõikega 3 
ja artikliga 205 ettenähtud delegeeritud 
õigusaktides ja rakendusaktides 
sätestatavate eeskirjade koostamisel võtab 
komisjon arvesse järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 222 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
sätestada eeskirjad, mis käsitlevad 
käesoleva artikli lõikes 1 ja lõike 2 
kohaselt vastuvõetud eeskirjades 
sätestatud taudiennetus- ja 
tauditõrjemeetmeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 222 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 255 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 240 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kinnitus selle kohta, kas loomad, 
loomne paljundusmaterjal või loomsed 
saadused on pärit kloonitud loomadelt või 
nende järeltulijatelt;

Or. en
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Selgitus

Kuna kloonitud loomadel ja nende järeltulijatel on väga suur risk vastuvõtlikkusele 
loomataudide suhtes, mis võivad inimestele üle kanduda, ja muude tõsiste terviseriskide 
suhtes (väärarengud, elundipuudulikkus), on asjakohane kanda veterinaarsertifikaadile teave 
selle kohta, kas antud loom on kloonitud loom või kloonitud looma järeltulija.

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 245 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Importiva kolmanda riigi või territooriumi 
pädeva asutuse nõudmisel või siis, kui see
on sätestatud seadustes, määrustes, 
standardites, tegevusjuhistes või muudes 
kõnealuses riigis või territooriumil 
kehtivates õigus- ja haldusmenetlustes, 
võib eksport või reeksport liidust toimuda 
nimetatud sätete kohaselt.

Importiva kolmanda riigi või territooriumi 
pädeva asutuse nõudmisel või siis, kui see 
on sätestatud seadustes, määrustes, 
standardites, tegevusjuhistes või muudes 
kõnealuses riigis või territooriumil 
kehtivates õigus- ja haldusmenetlustes, 
võib eksport liidust toimuda nimetatud 
sätete kohaselt.

Or. en

Selgitus

Reekspordi lubamine võib luua potentsiaalseid võimalusi ELi loomatervisekaitse eeskirjadest 
ja määrustest mööda hiilimiseks. Seda tuleks vältida.

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 252 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I ja II lisa muutmine -Ia, -Ib, -Ic ja -Id ning I ja II lisa 
muutmine

Or. en
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Muudatusettepanek 182

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 252

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse artikli 253 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad I ja II lisa muutmist, et võtta 
arvesse tehnika ja teaduse edusamme ning 
inimeste ja loomade tervise puhul 
muutunud asjaolusid.

Komisjonile antakse artikli 253 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad -Ia, -Ib, -Ic ja -Id ning I ja 
II lisa muutmist, et võtta arvesse tehnika ja 
teaduse edusamme ning inimeste ja 
loomade tervise puhul muutunud 
asjaolusid.

Or. en

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 253 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks
alates(*) õigus võtta vastu artikli 4 
lõikes 2, artikli 6 lõikes 2, artikli 9 lõikes 2, 
artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõikes 2, 
artikli 15 lõikes 2, artikli 16 lõikes 3, 
artikli 18 lõikes 3, artiklis 24, artiklis 28, 
artikli 30 lõikes 4, artikli 31 lõikes 2, 
artikli 34 lõikes 2, artikli 37 lõikes 5, 
artiklis 39, artikli 41 lõikes 3, artikli 42 
lõikes 5, artikli 44 lõikes 1, artiklis 47, 
artikli 48 lõikes 3, artikli 53 lõikes 2, artikli 
54 lõikes 3, artikli 55 lõikes 2, artikli 58 
lõikes 2, artiklis 63, artikli 64 lõikes 4, 
artiklis 67, artikli 68 lõikes 2, artikli 70 
lõikes 3, artikli 72 lõikes 2, artikli 73 lõikes 
3, artikli 74 lõikes 3, artikli 76 lõikes 2, 
artiklis 79, artikli 80 lõikes 4, artikli 85 
lõikes 3, artikli 89 lõikes 3, artikli 92 lõikes 
2, artikli 96 lõikes 3, artikli 100 lõikes 1, 
artikli 103 lõikes 2, artiklis 114, artiklis 
115, artikli 119 lõikes 1, artikli 122 lõikes 
2, artikli 128 lõikes 1, artikli 129 lõikes 2, 

2. Komisjonile antakse viieks aastaks
alates(*) õigus võtta vastu artikli 4 lõikes 
2, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 
lõikes 2, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõikes 
2, artikli 15 lõikes 2, artikli 16 lõikes 3, 
artikli 17 lõikes 3, artikli 18 lõikes 3, 
artiklis 24, artiklis 28, artikli 30 lõikes 4, 
artikli 31 lõikes 2, artikli 34 lõikes 2, 
artiklis 35, artikli 36 lõikes 3, artikli 37 
lõikes 5, artiklis 38, artiklis 39, artikli 41 
lõikes 3, artikli 42 lõikes 4, artikli 42 
lõikes 5, artikli 44 lõikes 1, artiklis 47, 
artikli 48 lõikes 3, artikli 53 lõikes 2, artikli 
54 lõikes 3, artikli 55 lõikes 2, artikli 58 
lõikes 2, artiklis 63, artikli 64 lõikes 4, 
artiklis 67, artikli 68 lõikes 2, artikli 70 
lõikes 3, artikli 72 lõikes 2, artikli 73 lõikes 
3, artikli 74 lõikes 3, artikli 76 lõikes 2, 
artiklis 79, artikli 80 lõikes 4, artikli 85 
lõikes 3, artikli 89 lõikes 3, artikli 92 lõikes 
2, artikli 96 lõikes 3, artikli 100 lõikes 1, 



PE521.493v01-00 90/94 PA\1005594ET.doc

ET

artiklis 132, artikli 133 lõikes 2, artikli 134 
lõikes 2, artikli 135 lõikes 3, artikli 136 
lõikes 4, artiklis 137, artikli 141 lõikes 1, 
artikli 143 lõikes 1, artiklis 144, artikli 146 
lõikes 4, artikli 148 lõikes 3, artikli 151 
lõikes 1, artikli 152 lõikes 2, artikli 154 
lõikes 1, artiklis 158, artikli 159 lõikes 5, 
artikli 160 lõikes 3, artikli 162 lõikes 2, 
artikli 163 lõikes 3, artikli 164 lõikes 3, 
artikli 165 lõikes 5, artikli 166 lõikes 3, 
artikli 174 lõikes 3, artikli 179 lõikes 2, 
artikli 184 lõikes 1, artikli 188 lõikes 1, 
artikli 191 lõikes 2, artikli 196 lõikes 2, 
artikli 199 lõikes 3, artikli 200 lõikes 3, 
artikli 201 lõikes 2, artikli 202 lõikes 2, 
artikli 203 lõikes 2, artikli 204 lõikes 3, 
artiklis 205, artiklis 211, artikli 213 lõikes 
1, artiklis 214, artikli 216 lõikes 4, artikli 
218 lõikes 3, artikli 221 lõikes 1, artikli 
222 lõikes 3, artikli 223 lõikes 3, artikli 
224 lõikes 5, artikli 225 lõikes 3, artikli 
229 lõikes 1, artikli 231 lõikes 3, artikli 
233 lõikes 3, artiklis 235, artikli 236 lõikes 
1, artikli 239 lõikes 4, artikli 240 lõikes 3, 
artikli 241 lõikes 1, artikli 242 lõikes 2, 
artikli 243 lõikes 1, artikli 244 lõikes 2, 
artiklis 252, artikli 259 lõikes 2, artikli 260 
lõikes 2 ja artikli 261 lõikes 2 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

artikli 103 lõikes 2, artiklis 114, artiklis 
115, artikli 119 lõikes 1, artikli 122 lõikes 
2, artikli 128 lõikes 1, artikli 129 lõikes 2, 
artiklis 132, artikli 133 lõikes 2, artikli 134 
lõikes 2, artikli 135 lõikes 3, artikli 136 
lõikes 4, artiklis 137, artikli 141 lõikes 1, 
artikli 143 lõikes 1, artiklis 144, artikli 146 
lõikes 4, artikli 148 lõikes 3, artikli 151 
lõikes 1, artikli 152 lõikes 2, artikli 154 
lõikes 1, artiklis 158, artikli 159 lõikes 5, 
artikli 160 lõikes 3, artikli 162 lõikes 2, 
artikli 163 lõikes 3, artikli 164 lõikes 3, 
artikli 165 lõikes 5, artikli 166 lõikes 3, 
artikli 174 lõikes 3, artikli 179 lõikes 2, 
artikli 184 lõikes 1, artikli 188 lõikes 1, 
artikli 191 lõikes 2, artikli 196 lõikes 2, 
artikli 199 lõikes 3, artikli 200 lõikes 3, 
artikli 201 lõikes 2, artikli 202 lõikes 2, 
artikli 203 lõikes 2, artikli 204 lõikes 3, 
artiklis 205, artiklis 211, artikli 213 lõikes 
1, artiklis 214, artikli 216 lõikes 4, artikli 
218 lõikes 3, artikli 221 lõikes 1, artikli 
222 lõikes 3, artikli 222 lõikes 4, artikli 
223 lõikes 3, artikli 224 lõikes 5, artikli 
225 lõikes 3, artikli 229 lõikes 1, artikli 
231 lõikes 3, artikli 233 lõikes 3, artiklis 
235, artikli 236 lõikes 1, artikli 239 lõikes 
4, artikli 240 lõikes 3, artikli 241 lõikes 1, 
artikli 242 lõikes 2, artikli 243 lõikes 1, 
artikli 244 lõikes 2, artiklis 252, artikli 259 
lõikes 2, artikli 260 lõikes 2 ja artikli 261 
lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte. 
Kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei 
esita vastuväiteid, siis pikendatakse seda 
ajavahemikku pärast esimese 
ajavahemiku möödumist veel viis aastat.

Or. en

Selgitus

Tehniline parandus kooskõlas eelmiste muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 253 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 229 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates (*).

välja jäetud

(*) käesoleva põhiõigusakti jõustumise 
kuupäevast või mõnest muust 
seadusandja määratud kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 261 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 261 a
Läbivaatamine
Viis aastat pärast (*) vaatab komisjon läbi 
käesoleva määruse mõju, sealhulgas 
artikli 253 lõikes 2 osutatud delegeeritud 
volituste kasutamise, ning esitab 
sellekohase aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Sellele 
aruandele võib komisjon lisada 
seadusandliku ettepaneku, kui see on 
asjakohane.
(*) käesoleva põhiõigusakti jõustumise 
kuupäevast või mõnest muust 
seadusandja määratud kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamise standardklausel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – -I a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I a LISA
Loetletud taudid vastavalt artikli 5 
lõikele 2
1. Linnugripp
2. Marutaud
3. Spongioosne entsefalopaatia
4. Q-palavik
5. Metitsilliiniresistentne Staphylococcus 
aureus (MRSA)
6. Salmonella
7. Escherichia coli (E. coli) 

Or. en

Selgitus

„Loetletud taudide” mittetäielik loetelu, mida komisjon võib delegeeritud õigusaktide 
kasutamise kaudu muuta või täiendada.

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – -I b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I b LISA
Liikide loetelu vastavalt artikli 7 lõikele 1
(Sisestada liikide loetelu)

Or. en

Selgitus

„Artikli 7 lõikele 1 vastavate loetletud taudide” mittetäielik loetelu, mida komisjon võib 
delegeeritud õigusaktide kasutamise kaudu muuta või täiendada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – -I c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I c LISA
Loetletud taudide suhtes kohaldatavate 
ennetus- ja tauditõrjemeetmete loetelu 
vastavalt artikli 8 lõikele 1
(Sisestada konkreetsete taudide suhtes 
kohaldatavate meetmete loetelu)

Or. en

Selgitus

„Artiklile 8 vastavate konkreetsete taudide suhtes kohaldatavate meetmete” mittetäielik 
loetelu, mida komisjon võib delegeeritud õigusaktide kasutamise kaudu muuta või täiendada.

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – -I d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I d LISA
Taudivabade territooriumide, tsoonide või 
bioturvarühmikute loetelu vastavalt 
artiklile 38
A OSA
taudivabad territooriumid või tsoonid 
vastavalt artikli 36 lõikes 1 sätestatule
(Sisestada territooriumide/tsoonide 
loetelu) 
B OSA
taudivabad bioturvarühmikud vastavalt 
artikli 37 lõigetes 1 ja 2 sätestatule
(Sisestada bioturvarühmikute loetelu)
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Or. en

Selgitus

„Taudivabade tsoonide või bioturvarühmikute” mittetäielik loetelu, mida komisjon võib 
delegeeritud õigusaktide kasutamise kaudu muuta või täiendada.


