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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus häälteenamus
**I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus

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

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

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus
***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad
(KOM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2004)0775)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 152 lõike 4 punkti b, mille 
alusel Euroopa Komisjon parlamendile ettepaneku esitas (C6-0223/2004);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2005);

1. kiidab heaks artikli 1 lõike 14 ja muudab komisjoni ettepaneku artiklit 2;

2. jätkab komisjoni ettepaneku ülejäänud osa läbivaatamist ja viib selle esimese lugemise 
lõpule esimesel võimalusel;

3. jaotab ettepaneku sellele vastavalt osadeks;

4. palub komisjonil ja nõukogul käsitleda määruses (EÜ) nr 999/2001 ettenähtud 
üleminekukorra muudatusi ja määruse sisulisi muudatusi kahes eraldi määruses;

5. palub Euroopa Komisjonil asi uuesti parlamenti saata, kui ta kavatseb ettepanekut oluliselt 
muuta või seda teise tekstiga asendada;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PEALKIRI

Ettepanek vastu võtta EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 

Ettepanek vastu võtta EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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MÄÄRUS, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse 
teatavate transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjad

MÄÄRUS, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse 
teatavate transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjad, 
üleminekumeetmete kohaldamisaja 
pikendamise osas

Justification

Adaptation of the title to the splitting of the Commission proposal.

This report tackles only the issue of transitional measures.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 2

2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 
1128/2003, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 999/2001 üleminekumeetmete 
kohaldamisaja pikendamise osas, pikendas 
määruses (EÜ) nr 999/2001 sätestatud 
üleminekumeetmete kohaldamisaega kuni 
hiljemalt 1. juulini 2005. Enne kõnealust 
kuupäeva on asjakohane teha teatud 
muudatusi kõnealuse määruse alalistes 
sätetes.

2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 
1128/2003, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 999/2001 üleminekumeetmete 
kohaldamisaja pikendamise osas, pikendas 
määruses (EÜ) nr 999/2001 sätestatud 
üleminekumeetmete kohaldamisaega kuni 
hiljemalt 1. juulini 2005.

Justification

Adaptation of the recital to the splitting of the Commission proposal.

This report tackles only the issue of transitional measures.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 17

17) Arengute tõttu maailma 
loomatervishoiu organisatsioonis ei viida 
riikide lõplikku liigitamist BSE ohu alusel 
ilmselt lõpule 1. juuliks 2005. Seetõttu
tuleb pikendada määruses (EÜ) nr 
999/2001 sätestatud üleminekumeetmete 
kohaldamisaega.

17) Õiguskindluse tagamiseks pärast 
määruses (EÜ) nr 999/2001 sätestatud 
üleminekumeetmete kehtivuse lõppu ning 
enne alaliste meetmete läbivaatamist ja 
TSEde üldstrateegia loomist on 
asjakohane pikendada nimetatud 
üleminekumeetmete kehtivusaega veel 1. 
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juulini 2007.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 17 A (uus)

17 a) Õiguskindluse huvides ning 
ettevõtjate legitiimsete ootuste kaitsmiseks 
enne määruse (EÜ) nr 999/2001 sisulist 
läbivaatamist peaks käesolev määrus 
jõustuma 1. juulil 2005.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 2 ESIMENE LÕIK

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2005.
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EXPLANATORY STATEMENT

This report only refers to Articles 1(14) and 2 of the Commission's proposal.

It is necessary to prolong the transitional measures established under Article 23 of Regulation 
(EC) No 999/20011 (TSE Regulation) until a full package of measures for tackling BSE is in 
place.

For setting up such a package, it is important to know the developments in the OIE2 and the 
progress of categorisation of countries being undertaken by the Commission.

Therefore, it is appropriate and necessary to split the proposal in order to prolong the 
transitional measures on the one hand, and leave sufficient time to discuss the necessary 
revision of the TSE Regulation on the other hand. Thus, the high level of public protection 
can be maintained and at the same time it will be possible to follow and take into account the 
discussion at OIE and Commission level in the coming months.

  
1 Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the 
prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (TSE Regulation).
2 Office international des épizooties (World Organisation for Animal Health)
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