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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1760/2000 veiste elektroonilise identifitseerimise osas ja 
jäetakse välja loomaliha vabatahtlikku märgistamist käsitlevad sätted
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0525),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 43 lõiget 2 ja 
artikli 168 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-
0227/2011);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. detsembri 2011. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ...
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 
tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 
majanduslikult ebasoodsasse olukorda.
Seega on asjakohane viia sisse vabatahtlik 
kord, mis võimaldab otsustada EID kasuks
ainult nendel loomakasvatajatel, kes 
sellest tõenäoliselt kiiresti majanduslikku 
kasu saaksid.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 
II jaos on sätestatud veiseliha vabatahtliku 
märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 
liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 
teatavad märgistamise spetsifikaadid. 
Halduskoormus ja kulud, mida selline kord 
liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa toob, 
ei ole süsteemist saadava kasuga 
proportsionaalsed. Seepärast tuleks 
kõnealune jagu välja jätta. Seetõttu tuleks 
teabe puhul, mis ületab määruse (EÜ) nr 
1760/2000 (veiseliha ja veiselihatoodete 
märgistamise kohta) artiklites 13 ja 15 
sätestatud kohustuslikke andmeid, 
kohaldada kehtivaid horisontaalseid 
õigusakte, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele1.
_____________
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Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et kehtestada ühesugused 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks seoses alternatiivseid 
identifitseerimisvahendeid kasutavate 
põllumajandusettevõtete registreerimisega, 
liikmesriikide elektrooniliste andmebaaside 
vahel andmete vahetamiseks vajalike 
tehniliste omaduste ja korraga, 
identifitseerimisvahendite vormi ja 
kujunduse, EID rakendamiseks vajalike 
standardite ja tehnilise korraga, 
loomapasside ja iga põllumajandusettevõtte 
kohta peetava registri vormiga, 
eeskirjadega, mille alusel liikmesriigid 
rakendavad vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1760/2000 sanktsioone 
põllumajandusettevõtjate suhtes, tuleks 
anda komisjonile rakendamisvolitused.
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusele
(EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes.

(23) Selleks et kehtestada ühesugused 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks seoses alternatiivseid 
identifitseerimisvahendeid kasutavate 
põllumajandusettevõtete registreerimisega, 
liikmesriikide elektrooniliste andmebaaside 
vahel andmete vahetamiseks vajalike 
tehniliste omaduste ja korraga,
deklaratsiooniga, mis kinnitab 
liikmesriikide vahelise 
andmevahetussüsteemi täielikku 
toimimist, identifitseerimisvahendite vormi 
ja kujunduse, EID rakendamiseks vajalike 
standardite ja tehnilise korraga, 
loomapasside ja iga põllumajandusettevõtte 
kohta peetava registri vormiga, 
eeskirjadega, mille alusel liikmesriigid 
rakendavad vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1760/2000 sanktsioone 
põllumajandusettevõtjate suhtes ning 
meetmetega, mis on vajalikud eelkõige 
käesolevas määruses kehtestatud 
kontrollinõuete ja haldussanktsioonide 
järgimisega ning maksimaalsest 
tähtaegadest kinnipidamisega, tuleks anda 
komisjonile rakendamisvolitused.
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusele
(EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
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rakendusvolituste teostamise suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid, kes seda võimalust 
kasutavad, esitavad komisjonile selliste 
siseriiklike sätete teksti. Komisjon edastab 
seejärel teistele liikmesriikidele neile 
kergesti arusaadavas keeles ülevaate 
siseriiklikest sätetest, mida kohaldatakse 
loomade liikumise korral nendesse 
liikmesriikidesse, kus EID on 
kohustuslikuks muudetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koolitus Teavitamine

Or. fr
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Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et iga loomade 
identifitseerimise ja registreerimise eest 
vastutav isik saaks juhiseid käesoleva 
määruse asjakohaste sätete ning iga artikli 
10 ja 10a kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakti ja rakendusakti 
kohta, ning asjakohaste koolituste 
kättesaadavuse. See teave edastatakse 
adressaadile tasuta iga asjakohase sätte 
muutmise korral ja nii sageli kui vajalik.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) märgistustel esitatavad konkreetsed 
andmed; 

välja jäetud

c) märgistuseeskirjad seoses 
päritolutähise lihtsustamisega; 

Or. fr

Muudatusettepanek 9

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

(19 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 23 a

Arengusuundade jälgimine
Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande ning vajaduse korral
ettepanekud käesoleva määruse 
rakendamise ja muudatuste kohta, mis on 
vajalikud toiduohutuse optimaalse taseme 
saavutamiseks või säilitamiseks.”

Or. fr
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SELETUSKIRI

Kavandatava määruse eesmärk 

Kavandatava määruse eesmärk on lahendada kolm olulist uut ülesannet: 

1) võtta määruses (EÜ) nr 1760/2000 arvesse veiste elektroonilise identifitseerimise (EID) 
uusimat tehnoloogiat;
2) lihtsustada loomaliha märgistamist käsitlevaid sätteid;
3) ajakohastada komisjonile antud volitusi käsitlevaid eeskirju, võttes arvesse Lissaboni 
lepingu jõustumist ning delegeeritud õigusakte ja rakendusakte käsitlevaid uusi sätteid. 

Lõppeesmärk on tagada veiste ja loomaliha identifitseerimist ja jälgitavust käsitlevate 
õigusaktide selgus ja kohaldatavus ning saavutada seeläbi toiduohutuse optimaalne tase.

Raportööri seisukoht

Toiduohutus on Euroopa kodanike jaoks oluline murettekitav valdkond. ELi õigusaktidega 
tuleks seetõttu tagada kodanike parim võimalik kaitse ajakohaste õigusnormide abil, mida 
vajaduse korral karmistatakse. Seetõttu võttis Euroopa Liit pärast veiste spongioosse 
entsefalopaatia (BSE) kriisi 1997. aastal vastu ranged eeskirjad veiste identifitseerimise ja 
jälgitavuse kohta. Raportöör kiidab käesoleva komisjoni õigusakti ettepaneku heaks, sest see 
suurendab tarbijate jaoks loomaliha ohutust. Raportöör soovib sellegipoolest esitada õigusakti 
kolme põhiosa kohta mõned täpsustused. 

1) Elektrooniline identifitseerimine

Veiste elektrooniline identifitseerimine võimaldab saada usaldusväärsemaid andmeid, mis 
omakorda tõhustab jälgimissüsteemi ja parandab seeläbi toiduohutust. Muu hulgas võimaldab 
elektrooniline identifitseerimine kiirendada veiste registreerimist, automatiseerida mõned 
tööülesanded ja tagada karja tõhusama majandamise. Seetõttu tuleks selle uusima tehnoloogia 
kasutuselevõttu soodustada. Kehtivaid õigusakte on vaja ajakohastada, eelkõige selleks, et 
tunnistada EID veiste ametlikuks identifitseerimisvahendiks. Lisaks tuleb ühtlustada 
tehnilised standardid, et hoida ära kõnealuse identifitseerimismeetodi korrapäratu 
kasutuselevõtt ja tagada siseriiklike süsteemide koostalitlusvõime. 

Kuid Euroopa veisekasvatusettevõtete suurt mitmekesisust arvestades peaks EID jääma 
loomakasvatajate jaoks vabatahtlikuks vahendiks, kui asjaomane liikmesriik ei ole seda 
süsteemi oma territooriumil kohustuslikuks muutnud. Raportöör toetab täielikult 
lähenemisviisi, mille kohaselt tuleks loomakasvatajaid ergutada elektroonilist 
identifitseerimist kasutama, kuid seda ei peaks neile kohustuslikuks tegema. Kuna suurtes 
põllumajandusettevõtetes ja teatavates loomakasvatussektori harudes on elektroonilisel 
identifitseerimisel rohkem rakendusvõimalusi, tuleks neil võimaldada uus meetod teistest 
kiiremini kasutusele võtta. Raportöör loodab, et käesolev määrus laiendab elektrooniliste 
identifitseerimisvahendite turgu, mille tulemusel hinnad alanevad ja kõnealuse 
identifitseerimismeetodi saab lõpuks üldiselt kasutusele võtta, kooskõlas kogu maailmas aset 
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leidva suundumusega.

Lisaks komisjoni ettepanekutele nõuab raportöör, et teave veiste identifitseerimise ja 
registreerimise süsteemi vahendite kohta edastataks adressaatidele tasuta, et kaitsta 
väikeettevõtjaid ja identifitseerimissüsteemi muid osalisi, ning seda, et teavet ajakohastataks 
nii sageli kui vajalik, et võtta arvesse määruse (EÜ) nr 1760/2000 muudatusi ja nimetatud 
määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et mitte takistada 
kaubandust siseturul, peab raportöör vajalikuks, et komisjon teavitaks liikmesriike nende 
liikmesriikide territooriumil kehtivatest sätetest, kes on otsustanud elektroonilise 
identifitseerimise kohustuslikuks muuta. 

2) Märgistuse lihtsustamine

Raportöör pooldab komisjoni soovi lihtsustada veiseliha märgistust, jättes välja loomaliha 
vabatahtlikku märgistamist käsitlevad sätted. Need tekitavad olulise halduskoormuse, kuid ei 
anna vastu märkimisväärset kasu. Raportöör on siiski seisukohal, et kõnealuseid veiseliha 
märgistuse aspekte käsitletakse horisontaalsetes õigusaktides ja seetõttu ei ole komisjonile 
kõnealuses valdkonnas vaja volitusi anda. Seadusandja peab ise täielikult vastutama 
õigusaktide koostamise eest.

3) Komisjonile antud volituste ajakohastamine

Raportöör toetab komisjonile volituste andmist, et võtta vastu teatavaid delegeeritud õigusakte 
ja rakendusakte. Ta tuletab sellegipoolest meelde, et Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta, ning et seadusandjaid tuleb määrusel (EÜ) nr 
1760/2000 põhinevate aktide ettevalmistamisest täielikult teavitada. Lisaks palub raportöör 
komisjonil esitada hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande ning vajaduse korral ettepanekud käesoleva määruse 
rakendamise ja muudatuste kohta, mis on vajalikud toiduohutuse optimaalse taseme 
saavutamiseks või säilitamiseks.


