
PR\762287ET.doc PE418.216v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2007/0064(COD)

23.1.2009

***II
SOOVITUSE PROJEKT TEISELE 
LUGEMISELE
Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste 
toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004
(15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Avril Doyle

Adlib Express Watermark



PE418.216v01-00 2/8 PR\762287ET.doc

ET

PR_COD_2app

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

(Märgitud 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

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide 
piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004
(15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (15079/2/2008 – C6-0005/2009);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0194) kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2009),

1. kiidab ühise seisukoha heaks;

2. märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt 
EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 
kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga 
selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

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

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.
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SELETUSKIRI

Eesmärk

Komisjoni ettepaneku eesmärk on piirata tarbijate kokkupuudet toiduloomade 
veterinaarravimites kasutatavate farmakoloogiliste toimeainetega ja nende jääkidega 
loomsetes toiduainetes. See hõlmab ka kolmandatest riikidest imporditud toiduaineid. Uue 
õigusaktiga ei soovita halvendada veterinaarravimite kättesaadavust ELis, mis on paljude 
veterinaararstide jaoks jätkuvalt probleemiks, vaid pigem seda parandada. Lisaks tuleks 
parema õigusliku reguleerimise põhimõtete kohaselt parandada kehtivate õigusaktide 
loetavust ja selgust.

Menetlus

Kui Euroopa Parlament jõudis keskkonnakomisjonis vastu võetud raporti alusel konsensusele 
suhteliselt kergesti ja kiiresti, siis nõukogu vajas põhjalikku sisemist arutelu Portugali ja 
Sloveenia eesistumise ajal ning tal oli võimalik oma ühine seisukoht kindlaks määrata alles 
Prantsusmaa eesistumise ajal 2008. aasta teisel poolel.
  
See toimus mitmete nõukogu ja komisjoniga toimunud ning 2008. aasta oktoobris lõpule 
jõudnud mitteametlike kolmepoolsete kohtumiste tulemusena. Ühise seisukoha tekst, mille 
nõukogu kiitis heaks 18. detsembril 2008 ja millest anti parlamendile teada 15. jaanuaril 2009, 
kajastab täiel määral kolme institutsiooni vaheliste läbirääkimiste tulemusel saavutatud 
kompromissi.

Käesoleva kaasotsustamismenetluse võib seetõttu lõpetada varajase teise lugemise 
kokkuleppega, mis saavutatakse keskkonnakomisjonis ja seejärel täiskogu istungil toimuval 
hääletusel kompromisspaketi üle, milles lepiti kokku mitteametlikul kolmepoolsel kohtumisel 
ja mis kajastub ühise seisukoha tekstis.

Olulised küsimused

Uues õigusaktis käsitletakse järgmisi põhipunkte:
– kontrollväärtused meetmete võtmiseks: neid määratletakse nüüd farmakoloogiliste 

toimeainete jääkide tasemena, mis on kontrollimise eesmärgil kehtestatud teatud 
toimeainete puhul, mille jääkide piirnorme ei ole käesoleva määrusega kehtestatud.
Parlament lisas ka uue artikli meetmete võtmiseks kehtestatud kontrollväärtuste 
rakendamise kohta. Kontrollväärtused meetmete võtmiseks vaadatakse läbi, pidades silmas 
mis tahes uusi andmeid inimeste tervise kaitse ja toiduahela kohta;

– Euroopa Toiduohutusamet: riskijuhtimisealastes soovitustes tuleks koostööavalduste abil 
võtta arvesse Euroopa Toiduohutusameti asjakohaseid teaduslikke leide;

– teaduslik riskihindamine: tervisekaitse kõrge taseme tagamiseks kohaldatakse artiklite 4 ja 
8 kohaseid riskihindamispõhimõtteid;

– arvesse tuleks võtta toksikoloogilist, farmakoloogilist ja mikrobioloogilist toimet 
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inimesele;
– hobuslased: uues sättes nähakse ette, et kuus kuud on nominaalne keeluaeg sellistele 

veterinaarravimitele, mille puhul ei ole kehtestatud jääkide piirnormi hobuslastele ja mida 
ei hõlma määruse (EMÜ) nr 2377/90 IV lisa või käesoleva määruse artikli 13 lõige 2 ning 
mida kasutatakse ettenähtust erinevalt, nagu see on määratletud direktiivi 2001/82/EÜ 
artikli 1 punktis 16, ja nn kaskaadi sätete alusel ning mida ei manustata lihasesiseselt ega 
nahaaluselt. Lisaks on juhul, kui seda peetakse kliinilist kasu toovaks, kuus kuud 
nominaalne keeluaeg selliseid farmakoloogilisi toimeaineid sisaldavatele 
farmaatsiatoodetele, mis ei kuulu direktiivi 2001/82/EÜ artikli 10 lõikes 3 osutatud 
hobuslastele oluliste või lubatud ainete nimekirja ning mida ei manustata lihasesiseselt ega 
nahaaluselt;

– kiireloomuline luba: erijuhtudel, kui inimeste ja loomade tervise ja heaolu tagamiseks 
vajatakse kiireloomulist luba, võib komisjon vastavalt kontrolliga regulatiivmenetlusele 
kehtestada ajutise jääkide piirnormi kuni viieks aastaks;

– taotlused arvamuse saamiseks jääkide piirnormide kohta: ettepanekus oli sätestatud, et nii 
komisjon kui liikmesriigid võivad edastada ravimihindamisametile taotlusi arvamuse 
saamiseks nende ainete puhul, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks ühenduses turule 
toodavates veterinaarravimites ja mille kohta ei ole esitatud taotlust. Parlament lisas 
sõnastuse, mille kohaselt komisjon, liikmesriigid või õigustatud huvisid järgiv kolmas 
osapool võivad edastada ravimihindamisametile taotluse arvamuse saamiseks 
farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kohta teatavates õigusaktis ette nähtud 
olukordades;

– komitoloogia: riskihindamise ja riskijuhtimise metoodika kindlaksmääramine toimub 
vastavalt kontrolliga regulatiivmenetlusele. Parlament muutis lisaks otsuste vastuvõtmiseks 
ettenähtud tähtaegu;

– kiirendatud menetlus ravimihindamisameti arvamuse saamiseks: uue sättega nähakse ette, 
et konkreetsetel juhtudel, kui veterinaarravimile või biotsiidile tuleb rahvatervise või 
loomade tervise või heaoluga seotud põhjustel kiiremas korras luba anda, võib komisjon, 
iga arvamust taotlenud isik või liikmesriik paluda ravimihindamisametil viia asjaomaste 
toodete puhul läbi farmakoloogilise toimeaine jääkide piirnormi hindamise kiirendatud 
menetluse. Ravimihindamisamet tagab, et veterinaarravimite komiteel oleks võimalik 
esitada oma arvamus 150 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist;

– turuleviimine: uues artiklis on sätestatud, et kui käesoleva määruse alusel kehtestatud 
jääkide piirnorme või kontrollväärtusi on ületatud, ei tohi toodet toiduainena turule viia, 
toiduaineks töödelda ega toiduainetega segada.

Loomseid toiduaineid, mis sisaldavad farmakoloogilisi toimeaineid, mille suhtes ei ole 
kehtestatud jääkide piirnorme, ei tohi turule viia;

– import: liikmesriigid keelavad sellise loomse toidu impordi ja turuleviimise, mis 
ebaseadusliku manustamise tõttu sisaldab õigusaktis esitatud liigitusele mittevastavate 
farmakoloogiliste toimeainete jääke. Seetõttu keelatakse rahvatervise huvides sellise toidu 
import kolmandatest riikidest, mis ebaseadusliku manustamise tõttu sisaldab Euroopa 
Liidus keelatud toimeainete jääke;
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– aruanne: komisjon esitab hiljemalt viis aastat pärast määruse jõustumist aruande, milles 
vaadatakse eelkõige läbi määruse rakendamisest saadud kogemused ja esitatakse vajaduse 
korral ettepanekud.

Raportööri soovitus

Raportöör Avril Doyle (PPE-DE, IE) soovitab keskkonnakomisjonil ja täiskogul ühine 
seisukoht tervikuna vastu võtta, tegemata sellesse parandus- või muudatusettepanekuid, kuna 
kogu tekst kajastab nõukogu ja komisjoniga saavutatud kokkulepet.

Adlib Express Watermark


	762287et.doc

