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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(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 direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 92/65/EMÜ seoses loomatervishoiunõuetega Euroopa Liidu 
siseseks kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ning nende Euroopa Liitu 
importimiseks
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0090),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0061/2012),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A7-
0000/2012),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

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.
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SELETUSKIRI

Raportööri arvates on esildatud kolme liiki muudatusi, millest enamik on tehnilist laadi.

Esiteks tuleb asendada viited kehtetuks tunnistatud määrusele (EÜ) nr 998/2003 viidetega, 
mis osundavad uuele määrusele, mida praegu menetletakse samaaegselt käesoleva määrusega.

Teiseks tehakse ettepanek lisada artiklisse 10 viide määrusele (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb 
loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse 
direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97,1 ja mida kohaldatakse ka 
koerte, kasside ja valgetuhkrute suhtes. 

Kolmas ja ainus sisuline muudatus puudutab tähtaega, mille jooksul tuleb loomadele enne 
nende lähetamist teha kliiniline läbivaatus, mille viib läbi pädeva asutuse volitatud 
veterinaararst, kes kinnitab, et loomad on suutelised taluma sihtkohta viimist. Tehakse 
ettepanek pikendada praegust 24-tunnist tähtaega 48 tunnile, nagu seda on soovitanud 
Maailma Loomatervise Organisatsioon.

Praktilistel põhjustel ja asjaomasest sektorist saadud signaalide põhjal on raportöör esildatud 
muudatustega nõus.

                                               
1 ELT L 3, 5.1.2005, lk 1.


