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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nõukogu otsuse 
79/542/EMÜ (millega koostatakse loetelu kolmandate riikide või kolmandate riikide 
osade kohta ja sätestatakse loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded ning 
veterinaarsertifitseerimise tingimused teatavate elusloomade ja nende värske liha 
importimisel ühendusse) kehtetuks tunnistamise kohta
(KOM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0516);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget, artiklit 37 ja artikli 152 lõike 4 
punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0211/2009);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga 
„Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele 
otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, artikli 43 lõiget 2 ja 
artikli 168 lõiget 4;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2010),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, mis ühtib komisjoni ettepanekuga;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.
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Sissejuhatus

Nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ tervishoiu- ja 
veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, lammaste ja kitsede ning sigade, värske liha 
ja lihatoodete impordil kolmandatest riikidest artikli 3 lõikes 1 on sätestatud, et nõukogu 
koostab komisjoni ettepaneku alusel loetelu riikide või riikide osade kohta, kust liikmesriigid 
lubavad importida veiseid, sigu ja värsket liha.

Nõukogu koostas selle loetelu eelnimetatud artikli 3 lõike 1 kohaselt ja lisas selle direktiivi 
79/542/EMÜ. Seda loetelu on olnud võimalik komiteemenetlusega muuta ning aastate vältel 
on seda ka tehtud.

Direktiiv 72/462/EMÜ on 2004. aastal tunnistatud kehtetuks direktiiviga 2004/68, mis tagab 
otsuse 79/542/EMÜ kehtivuse artikliga 20, milles on sätestatud:

„Rakenduseeskirjad, mis on kehtestatud elusloomade, liha ja lihatoodete impordi jaoks 
vastavalt direktiivile 72/462/EMÜ ja on loetletud käesoleva direktiivi V lisas, jäävad jõusse, 
kuni need on asendatud uue reguleeriva raamistiku raames võetud meetmetega.”

Lisaks viidatakse ka direktiivi 2004/41/EÜ artikli 4 lõike 3 punktis c direktiivi 72/462/EMÜ 
alusel vastu võetud rakenduslikele õigusaktidele kui aktidele, mis jäävad mutatis mutandis
jõusse kuni sätete vastuvõtmiseni määruste 852–853 ja 854/2004 alusel.

Samal ajal esitab komisjon kaks ettepanekut:

1. tunnistada kaasotsustamismenetlusega kehtetuks nõukogu otsus 79/542/EMÜ;

2. asendada nõukogu otsus 79/542/EMÜ komiteemenetluse (kontrolliga 
regulatiivmenetluse) teel komisjoni määrusega, mis kodifitseerib kõik aastate jooksul 
komiteemenetlusega tehtud asjakohased muudatused ja mida hakatakse uusi olukordi 
arvesse võttes sageli lühikese etteteatamisajaga muutma.

Võiks väita, et see otsus kaotab automaatselt kehtivuse, kui see asendatakse komisjoni 
määrusega (vt direktiivi 2004/68 artikkel 20), kuid selguse ja läbipaistvuse huvides – mitte 
ainult liikmesriikide ja õigusaktide rakendamise seisukohalt, vaid ka nimetatud tooteid ELi 
importivate kolmandate riikide seisukohalt – valis komisjon range lähenemisviisi ja tegi 
ettepaneku tunnistada otsus kehtetuks koosotsustamismenetlusega.

Raportöör on selle lähenemisviisiga nõus ja soovitab vastuvõtmist ilma muudatusteta.


