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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

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

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

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 999/2001 komisjoni rakendusvolituste osas
(KOM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0053);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 154 lõike 4 punkti b, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0054/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 9 lõiget 3 muudetakse 
järgmiselt:
„3. V lisa punktis 5 sätestatud 
kriteeriume silmas pidades ei kohaldata 
lõikeid 1 ja 2 nende mäletsejaliste puhul, 
kelle suhtes on läbi viidud komisjoni 
poolt heakskiidetud alternatiivne test, 
mille tulemused on osutunud 
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negatiivseks.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
kõnealuse määruse vähemolulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 24 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”

Or. en

Selgitus

See meede tuleks viia kooskõlla kontrolliga regulatiivmenetlusega, nagu artikli 5 lõike 3 
kohased kiirtestid ja artikli 8 lõike 2 kohased alternatiivtestid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 13 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b) Artikli 13 lõike 1 kolmandat lõiku 
muudetakse järgmiselt: 
„Erandina käesolevast lõikest võivad 
liikmesriigid kohaldada muid meetmeid, 
mis tagavad samaväärse kaitstuse, juhul 
kui need meetmed on artikli 24 lõikes 2 
osutatud korras heaks kiidetud,
kriteeriumite põhjal, mis on vastu võetud 
vastavalt artikli 24 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

Or. en

Selgitus

Kaitstuse samaväärsust tuleks hinnata kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt vastu võetud 
kriteeriumite põhjal.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 23a – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Artikli 5 lõike 3 kolmandas lõigus, 
artikli 6 lõikes 1 ning artikli 8 lõikes 2 
osutatud kiirtestide heakskiitmine,

a) Artikli 5 lõike 3 kolmandas lõigus, 
artikli 6 lõikes 1, artikli 8 lõikes 2 ning 
artikli 9 lõikes 3 osutatud kiirtestide 
heakskiitmine,

Or. en

Selgitus

Ka artikli 9 lõikes 3 osutatakse nendele testidele.
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SELETUSKIRI

Transmissiivne spongioosne entsefalopaatia (TSE) kujutab tõsist ohtu meie tervisele. See 
surmav nakkushaigus levib erilise valgu kaudu, mida leidub nakatunud lihas ja mis kahjustab 
inimese aju. Tänu rangetele Euroopa tasandi õigusaktidele suutsime piirata selle epideemia 
levikut. Käesolevas raportis täiendab raportöör eelmise raportööri tehtud suurt tööd, lisades 
uusi elemente, mida reguleeritakse kontrolliga regulatiivmenetlusega. 
Komisjoni ettepanek on samm õiges suunas, kuid seda tuleks muuta. Peame olema äärmiselt 
ettevaatlikud, tagamaks, et kontrolliga regulatiivmenetlus ei aeglusta TSE-vastaste meetmete 
võtmist. Samuti peame liikmesriikidele erandeid tehes vältima õigusaktides lünkade 
tekitamist. Euroopa Parlamendi roll on selles protsessis väga tähtis, sest tema töö ja 
dokumendid on läbipaistvad. Pärast TSE-juhtumeid puudutavaid üldtuntud skandaale vajab 
Euroopa avalikkus õigustatult läbipaistvust, mille ta on ära teeninud.
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