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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 tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 
999/2001 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
(KOM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0053),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 154 artiklan 4 
kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0054/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 999/2001
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

  (1a) Muutetaan 9 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Liitteessä V olevan 5 kohdan 
perusteiden osalta ei 1 ja 2 kohdan 
säännöksiä sovelleta märehtijöihin, joille 
on suoritettu komission hyväksymä
vaihtoehtoinen testi, jonka tulos on ollut 



PE405.940v01-00 6/8 PR\721907FI.doc

FI

negatiivinen.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 24 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Toimenpiteen olisi noudatettava valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, aivan kuten 5 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut pikatestit ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vaihtoehtoiset 
testit.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 999/2001
13 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1b) Muutetaan 13 artiklan 1 kohdan 3 
alakohta seuraavasti: 
"Jäsenvaltio voi tämän kohdan 
säännöksistä poiketen soveltaa muita 
vastaavan suojelun tason tarjoavia 
toimenpiteitä, mikäli nämä toimenpiteet 
on hyväksytty 24 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen hyväksyttyjen perusteiden 
perusteella."

Or. en

Perustelu

Arvion siitä, onko suojan taso vastaava, olisi perustuttava valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyttyihin perusteihin. 
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla– 5 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
23 a artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

"a) 5 artiklan 3 kohdan kolmannessa 
alakohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa ja
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
pikatestien hyväksyminen,"

"a) 5 artiklan 3 kohdan kolmannessa 
alakohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa,
8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettujen pikatestien 
hyväksyminen,”

Or. en

Perustelu

Myös 9 artiklan 3 kohdassa viitataan näihin testeihin. 
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PERUSTELUT

Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE) ovat vakava uhka terveydellemme. Tämä 
tappava tulehdustauti leviää erityisen proteiinin välityksellä, jota esiintyy saastuneessa lihassa. 
Se saa aikaan ihmisaivojen rappeutumisen. Olemme onnistuneet saamaan epidemian kuriin 
tiukan eurooppalaisen lainsäädännön ansiosta. Tässä mietinnössä esittelijä täydentää edellisen 
esittelijän menestyksekästä työtä lisäämällä uusia elementtejä valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn piiriin. Komission ehdotus on oikeansuuntainen, mutta sitä on kuitenkin 
tarkistettava. Meidän on oltava äärimmäisen varovaisia sen varmistamiseksi, että valvonnan 
käsittävä sääntelymenettely ei hidasta TSE-taudin vastaisia toimenpiteitä. Meidän on myös 
vältettävä porsaanreikien luominen lainsäädäntöön myöntäessämme poikkeuksia 
jäsenvaltioille. Euroopan parlamentin rooli on erittäin tärkeä tässä menettelyssä, sillä sen 
toiminta ja asiakirjat ovat avoimia. TSE-tapauksiin liittyvien tunnettujen skandaalien jälkeen 
suuri yleisö Euroopassa tarvitsee tätä avoimuutta ja myös ansaitsee sitä.
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