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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport 
af selskabsdyr
(KOM(2009)0268 – C7–0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0268),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b), på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0035/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 998/2003
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) der om nødvendigt er truffet 
forebyggende foranstaltninger vedrørende 
andre sygdomme, for så vidt angår det 
pågældende dyr."

(ii) der om nødvendigt er truffet 
forebyggende sundhedsmæssige 
foranstaltninger vedrørende andre 
sygdomme, for så vidt angår det 
pågældende dyr."

Or. ga
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Begrundelse

Præciserer, at de forebyggende foranstaltninger skal være direkte sundhedsrelaterede.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 998/2003
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende afsnit: I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
"Kommissionen kan fastsætte de 
forebyggende foranstaltninger, der er 
omhandlet i litra b), nr. ii). Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 24, stk. 4."

"Kommissionen kan fastsætte de 
forebyggende sundhedsmæssige 
foranstaltninger, der er omhandlet i litra b), 
nr. ii). Disse foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 24, stk. 4."

Or. ga

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 998/2003
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ii) indtil den 31. december 2011 til en af 
de medlemsstater, der er nævnt i bilag II, 
del A, enten direkte eller efter transit 
gennem et af de områder, der er nævnt i 
bilag II, del B, anbringes i karantæne."

"(ii) indtil den 31. december 2011 til en af 
de medlemsstater, der er nævnt i bilag II, 
del A, enten direkte eller efter transit 
gennem et af de områder, der er nævnt i 
bilag II, del B, anbringes i karantæne, 
medmindre det efter deres indførsel i 
Fællesskabet er sikret, at de opfylder 
kravene i artikel 6."
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Or. ga

Begrundelse

Logisk, teknisk berigtigelse af en undladelse i forslaget.
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BEGRUNDELSE

Indledning

De harmoniserede regler for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr inden for og til 
Fællesskabet er fastsat i forordning (EF) nr. 998/2003.

Disse regler indeholder en "generel ordning", i henhold til hvilken hunde, katte og fritter, der 
holdes som selskabsdyr og rejser fra en medlemsstat til en anden, skal være identificeret og 
ledsaget af et pas med dokumentation for gyldig rabiesvaccination. 

Der er også fastsat en overgangsordning, som gør det muligt for visse medlemsstater at stille 
strengere krav afhængigt af, hvilken sygdom der er tale om.

Kommissionsforslaget

Oprindeligt var afslutningen på overgangsordningen fastsat til oktober 2008. Ordningen blev 
efterfølgende videreført til juni 2010 ved forordning nr. 454/2008, og Kommissionen foreslår 
nu, at den forlænges indtil 31. december 2011 for transport af selskabsdyr såvel mellem 
medlemsstaterne som fra tredjelande. Det foreslås, at også overgangsordningen for 
echinococcus og flåter forlænges indtil den 31. december 2011. 

Den foreslåede forlængelsesperiodes udløbstidspunkt stemmer bedre overens med det 
tidspunkt, hvor Kommissionen forventer at have afsluttet EU-finansieringen af 
vaccinationsprogrammerne for udryddelse i en række medlemsstater af sylvatisk rabies, som 
er den mest udbredte rabiesform i EU.  

Afhængigt af forholdene kan Kommissionen om nødvendigt efter udvalgsproceduren indføre 
foranstaltninger vedrørende andre sygdomme, bl.a. echinococcus og flåter. 

Herudover er der stillet forslag om en række tekniske tilpasninger, bl.a.:

- identifikation af selskabsdyr (kommissionsforslagets artikel 1, nr.1, og bilag Ia) 

- tekniske krav til rabiesvaccination (kommissionsforslagets artikel 1, nr. 2, og bilag Ib) 

- den udvalgsprocedure, der skal finde anvendelse på det nye litra b), nr. ii), i artikel 5, 
stk. 1, og bilag Ia (artikel 1, nr. 8, i kommissionsforslaget).

Konklusion

Ordføreren henstiller, at Kommissionens forslag vedtages, og agter ikke at stille 
ændringsforslag bortset fra tre tekniske ændringer som følge af trykfejl i Kommissionens 
forslag.
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Kommissionen har valgt en tilgang baseret på forsigtighedsprincippet, hvor forebyggelse og 
supplerende sundhedshensyn i tilknytning til det indre marked og den frie bevægelighed for 
selskabsdyr prioriteres højest.

Den har sammenlignet og behandlet de forskellige politikmuligheder under hensyntagen til 
EFSA's udtalelser.

Den foreslåede slutdato for overgangsordningerne vil gøre det muligt at foretage de 
nødvendige ændringer af infrastrukturen og give det eksisterende personale mulighed for 
gradvist at efteruddanne sig og tilpasse sig den nye situation.


