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ET 

 

PR_COD_2app 

 

  

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 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrus loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise 

valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) 

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11779/1/2015 – C8-0008/2016), 

– võttes arvesse Austria Liidunõukogu poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, 

mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. detsembri 2013. aasta 

arvamust
1
, 

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega, 

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta
2
 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0260) suhtes, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 76, 

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni soovitust teisele lugemisele 

(A8-0041/2016), 

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks; 

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni ühisavalduse; 

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused; 

4. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga; 

5. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 

alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1; 

6. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 

kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 

peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

                                                 
1
 ELT C 170, 5.6.2014, lk 104. 

2
 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0381. 
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7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 
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 ET 

LISA 

 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus antimikroobikumiresistentsuse 

ja veterinaarravimite kasutamise kohta 

 

Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Tegevuskava antimikroobsest 

resistentsusest tingitud ohtude ohjamiseks“ (COM (2011) 0748) rõhutatakse loomataudide 

määruse (loomatervise määrus) ennetavat rolli ja sellest tulenevat antibiootikumide 

kasutamise vähendamist loomade puhul. Lisaks kõnealuse määruse nõuetele kutsutakse 

liikmesriike üles võtma kohustust koguda asjakohaseid, võrreldavaid ja piisavalt 

üksikasjalikke andmeid antimikroobsete ravimite tegeliku kasutamise kohta loomade puhul ja 

edastada need andmed komisjonile, et tagada antimikroobsete ravimite mõistlikum 

kasutamine ning et aidata kaasa ravimiresistentsuse ohu vähendamisele. 

 

 

Komisjoni avaldus, milles käsitletakse korrapärast aruandlust antimikroobsete ravimite 

kasutamise kohta loomadel liidus 

 

Komisjon kohustub avaldama korrapäraselt aruandeid antimikroobsete ravimite kasutamise 

kohta loomadel ELis, tuginedes liikmesriikide esitatud andmetele. 

 

 

Komisjoni avaldus loomade heaolu kohta 

 

Selles määruses on kehtestatud inimestele või loomadele ülekanduvate loomataudide 

ennetamise ja tõrje eeskirjad, milles ei ole sätteid, mis reguleeriksid otseselt loomade heaolu, 

kuigi loomade tervis ja heaolu on omavahel seotud. Liidul on hästi välja töötatud loomade 

heaolu õigustik, mis hõlmab erinevaid loomaliike (broilerid, munakanad, sead, vasikad) või 

tegevusalasid (põllumajandus, transport, tapmine, teadusuuringud jne). Neid loomade heaolu 

käsitlevaid õigusakte kohaldatakse ka edaspidi. Komisjon pöörab hoolega tähelepanu 

loomade heaolule kooskõlas aluslepingu artikliga 13 ja selles sätestatud piirides ning tagab 

asjaomaste õigusaktide täieliku ja asjakohase rakendamise. 
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