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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните 
изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни 
любимци
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0268),

– като взе предвид член 251, параграф 2, член 37 и член 152, параграф 4, буква б) от 
Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията 
(C7-0035/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
 ЧЛЕН 1 – ТОЧКА 2
Регламент (ЕО) № 998/2003
Член 5 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) въпросното животно е било 
подложено на превантивни мерки за 
други болести, когато това е 
необходимо.“

ii) въпросното животно е било 
подложено на превантивни здравни
мерки за други болести, когато това е 
необходимо.“

Or. en
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Обосновка
Това допълнение има за цел да се уточни, че превантивните мерки трябва да бъдат 
пряко свързани със здравето.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
ЧЛЕН 1 – ТОЧКА 3
Регламент (ЕО) № 998/2003
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 5, параграф 1 се добавя следната 
алинея:

В член 5, параграф 1 се добавя следната 
алинея:

„Превантивните мерки, посочени в 
буква б), подточка ii), могат да бъдат 
определяни от Комисията. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 24, параграф 4.“

„Превантивните здравни мерки, 
посочени в буква б), подточка ii), могат 
да бъдат определяни от Комисията. Тези 
мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, като го допълват, се приемат
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 24, параграф 4.“

Or. en

Обосновка

Вж. обосновка на изменение 1.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
ЧЛЕН 1 – ТОЧКА 5
Регламент (ЕО) № 998/2003
Член 8 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ii) до 31 декември 2011 г. в една от 
държавите-членки, посочени в 
приложение II, част А, или веднага, или 
след транзит през една от териториите, 
посочени в приложение II, част Б, да 
бъдат поставени под карантина.“

„ii) до 31 декември 2011 г. в една от 
държавите-членки, посочени в 
приложение II, част А, или веднага, или 
след транзит през една от териториите, 
посочени в приложение II, част Б, да 
бъдат поставени под карантина, освен 
ако не са приведени в съответствие с 
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изискванията на член 6 след тяхното 
влизане в Общността.“

Or. en

Обосновка

Това допълнение представлява логическа, техническа корекция на пропуснат текст в 
предложението.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Хармонизираните норми за движение с нетърговска цел на домашни любимци към и в 
рамките на Общността са предвидени в Регламент (ЕО) № 998/2003.

Тези норми предвиждат „общ режим“, съгласно който се изисква домашните любимци 
(котки, кучета и порове), които пътуват между държавите-членки, да бъдат придружени 
от паспорт, с който се удостоверява ваксинация против бяс.

Те също така предвиждат преходен режим, който позволява на някои държави-членки 
да прилагат по-строги изисквания в зависимост от заболяването.

Предложение на Комисията

Срокът на преходния режим по отношение на беса първоначално трябваше да изтече в 
края на октомври 2008 г. Впоследствие той беше удължен с Регламент № 454/2008 до 
юни 2010 г., а понастоящем Комисията предлага той да бъде удължен до 31 декември 
2011 г. по отношение на движението на домашни любимци както между държавите-
членки, така и от трети страни. Тя предлага преходният режим по отношение на 
ехинококозата и на кърлежите също да се прилага до 31 декември 2011 г.  

Краят на предложеното удължаване съвпада по по-добър начин с периода, през който 
Европейската комисия предвижда да преустанови финансирането на ЕС за програми за 
ваксинация с цел премахване на горския бяс в някои държави-членки, който е 
основният проблем, свързан с беса, в ЕС.  

В зависимост от положението, Комисията има възможност да въведе мерки по 
отношение на други болести (например ехинококозата и кърлежите, но не само) по 
процедури по комитология, ако това се налага. 

В допълнение се предлагат някои технически адаптации, свързани inter alia с:

- идентификацията на домашните любимци (член 1, параграф 1 и Приложение Іа 
от предложението на Комисията);

- техническите изисквания за ваксинация против бяс (член 1, параграф 2 и 
Приложение Іб от предложението на Комисията);

- процедурите по комитология, приложими към новата буква б), подточка ii) в 
член 5, параграф 1 и Приложение Іа (член 1, параграф 8 от предложението на 
Комисията).

Заключение

Докладчикът препоръчва приемането на това предложение на Комисията и не 
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възнамерява да внася каквито и да било други изменения, различни от трите 
технически промени в резултат на печатни грешки в предложението на Комисията.

Комисията е избрала внимателен предохранителен подход, който дава предимство на 
превенцията и на допълнителните съображения от здравно естество, свързани с 
вътрешния пазар и свободното движение на домашни любимци.

Комисията е сравнила и разгледала различните политически възможности, като е 
отчела различните становища на ЕОБХ.

Предлаганата дата за приключване на преходните режими ще позволи 
инфраструктурата да бъде преобразувана и наличният персонал да бъде поетапно 
обучен и адаптиран към новото положение.


