
PR\561283FI.doc PE 355.701v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2004/0270(COD)

29.3.2005

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen 
tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja 
hävittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 
muuttamisesta
(KOM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt



PE 355.701v01-00 2/8 PR\561283FI.doc

FI

PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen tarttuvien 
spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista 
säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta
(KOM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0775)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 152 artiklan 
4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0223/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen 1 artiklan 14 kohdan ja tarkistaa sen 2 artiklaa;

2. jatkaa komission ehdotuksen muiden osien tarkastelua ja saattaa niitä koskevan 
ensimmäisen käsittelynsä päätökseen mahdollisimman pian;

3. pyytää komissiota ja neuvostoa käsittelemään asetuksen (EY) N:o 999/2001 
siirtymäjärjestelyyn tehtäviä tarkistuksia ja asetuksen asiasisältöä koskevia tarkistuksia 
kahdessa erillisessä asetuksessa;

4. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
OTSIKKO

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS tiettyjen 
tarttuvien spongiformisten 
enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja 
hävittämistä koskevista säännöistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 999/2001 
muuttamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS tiettyjen 
tarttuvien spongiformisten 
enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja 
hävittämistä koskevista säännöistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 999/2001 
muuttamisesta siirtymätoimenpiteiden 
täytäntöönpanokauden jatkamisen osalta

Perustelu

Mukautetaan otsikko komission ehdotuksen jakamista vastaavasti.

Tässä mietinnössä käsitellään vain siirtymätoimenpiteitä koskevaa kysymystä.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

(2) Asetuksen (EY) N:o 999/2001 
muuttamisesta siirtymätoimenpiteiden 
täytäntöönpanokauden pidentämiseksi 
16 päivänä kesäkuuta 2003 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1128/2003 
pidennetään asetuksessa (EY) N:o 
999/2001 säädettyjen 
siirtymätoimenpiteiden 
täytäntöönpanokautta enintään 1 päivään 
heinäkuuta 2005 asti. On aiheellista tehdä 
tiettyjä muutoksia kyseisen asetuksen 
pysyviin säännöksiin ennen kyseistä 
päivämäärää.

(2) Asetuksen (EY) N:o 999/2001 
muuttamisesta siirtymätoimenpiteiden 
täytäntöönpanokauden pidentämiseksi 
16 päivänä kesäkuuta 2003 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1128/2003 
pidennetään asetuksessa (EY) N:o 
999/2001 säädettyjen 
siirtymätoimenpiteiden 
täytäntöönpanokautta enintään 1 päivään 
heinäkuuta 2005 asti.

Perustelu

Mukautetaan johdanto-osan kappale komission ehdotuksen jakamista vastaavasti.

Tässä mietinnössä käsitellään vain siirtymätoimenpiteitä koskevaa kysymystä.
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Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Maailman eläintautijärjestössä 
ilmenneen kehityksen vuoksi maiden 
BSE-riskin mukaista lopullista luokitusta 
ei odoteta saatavan päätökseen ennen 
1 päivää heinäkuuta 2005. Tämän vuoksi 
on tarpeen edelleen pidentää asetuksessa 
(EY) N:o 999/2001 säädettyjen 
siirtymätoimenpiteiden 
täytäntöönpanokautta.

(17) Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
asetuksessa (EY) N:o 999/2001 
säädettyjen siirtymätoimenpiteiden 
täytäntöönpanokauden jälkeen sekä 
ennen pysyvien säännösten tarkistamista 
ja TSE:itä koskevan yleisen strategian 
kehittämistä siirtymätoimenpiteitä olisi 
jatkettava edelleen 1 päivän heinäkuuta 
2007 jälkeen.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 17 A KAPPALE (uusi)

(17 a) Oikeusvarmuuden nimissä ja 
taloudellisten toimijoiden laillisten 
odotusten suojelemiseksi ennen asetuksen 
(EY) N:o 999/2001 asiasisällön 
tarkistamista tämän asetuksen olisi 
tultava voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
2005 . 

Tarkistus 5
2 ARTIKLAN 1 KOHTA

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2005.
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PERUSTELUT

Mietintö koskee ainoastaan komission ehdotuksen 1 artiklan 14 kohtaa ja 2 artiklaa.

Asetuksen (EY) N:o 999/20011 (TSE-asetus) 23 artiklan mukaisten siirtymätoimenpiteiden 
täytäntöönpanokautta on jatkettava siihen asti, kunnes on saatu valmiiksi BSE-taudin 
torjuntaan tähtäävien toimenpiteiden kokonaispaketti.

Tällaisen paketin laatimista varten on tärkeää tietää, mitä OIE:ssa2 on tapahtunut ja missä 
vaiheessa komission toteuttama maiden luokittelu on.

Siksi on aiheellista ja välttämätöntä jakaa ehdotus kahteen osaan, jotta voidaan yhtäältä jatkaa 
siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokautta ja toisaalta jättää riittävästi aikaa TSE-asetuksen 
välttämättömästä tarkistamisesta käytävälle keskustelulle. Täten voidaan säilyttää korkea 
suojataso ja samalla seurata ja OIE:n ja komission tasolla tulevina kuukausina käytävää 
keskustelua ja ottaa se huomioon.

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen 
tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä.
2 Office international des épizooties (kansainvälinen eläintautijärjestö).
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