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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους 
που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0268),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 37 και 152, παράγραφος 4 β) 
της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
στο Κοινοβούλιο (C7-0035/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003·
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - εδάφιο β) (ii)δφ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ότι λήφθηκαν, όπου είναι απαραίτητο, 
προληπτικά μέτρα σχετικά με άλλες 
νόσους για το εν λόγω ζώο.»

(ii) ότι λήφθηκαν, όπου είναι απαραίτητο, 
προληπτικά υγειονομικά μέτρα σχετικά με 
άλλες νόσους για το εν λόγω ζώο.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη αποσκοπεί να διευκρινίσει ότι τα προληπτικά μέτρα θα πρέπει να έχουν άμεση 
σχέση με την υγεία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003·
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:

«Τα προληπτικά μέτρα που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) σημείο ii) μπορούν να 
καθοριστούν από την Επιτροπή. Τα εν 
λόγω μέτρα που προορίζονται να 
τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4.»

«Τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο ii) 
μπορούν να καθοριστούν από την 
Επιτροπή. Τα εν λόγω μέτρα που 
προορίζονται να τροποποιήσουν μη 
ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 4.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003·
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - εδάφιο β) (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, σε ένα 
από τα κράτη μέλη του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος Α, είτε απευθείας, είτε αφού 

(ii) σε ένα από τα κράτη μέλη του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος Α, είτε απευθείας, 
είτε αφού διέλθουν από ένα από τα εδάφη 
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διέλθουν από ένα από τα εδάφη του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος Β, πρέπει να 
τεθούν σε καραντίνα.»

του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β, πρέπει να 
τεθούν σε καραντίνα εκτός αν πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 6 μετά την είσοδό 
τους στην Κοινότητα ».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή αντιπροσωπεύει μια λογική, τεχνική διόρθωση μιας παράλειψης στο 
προτεινόμενο κείμενο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Οι εναρμονισμένοι κανόνες στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς 
στα πλαίσια της Κοινότητας ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ 998/2003. 

Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν ένα «γενικό καθεστώς» που απαιτεί από τα κατοικίδια (γάτες, 
σκύλους και νυφίτσες) που ταξιδεύουν μεταξύ κρατών μελών να αναγνωρίζονται και να 
συνοδεύονται από διαβατήριο της ΕΕ με το οποίο αποδεικνύεται ισχύων αντιλυσσικός 
εμβολιασμός.

Προβλέπουν επίσης μεταβατικό καθεστώς, το οποίο θα επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν αυστηρότερες απαιτήσεις, ανάλογα με τη νόσο.

Η πρόταση της Επιτροπής

Το μεταβατικό καθεστώς όσον αφορά τη λύσσα επρόκειτο αρχικά να λήξει τον Οκτώβριο 
2008. Επεκτάθηκε στη συνέχεια με τον Κανονισμό Αριθ. 454/2008 έως τον Ιούνιο 2010 και η 
Επιτροπή προτείνει τώρα να ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, για τις μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς τόσο μεταξύ κρατών μελών όσο και από τρίτες χώρες.  Προτείνεται το 
μεταβατικό καθεστώς για την εχινοκοκκίαση και τα τσιμπούρια, επίσης, να ισχύσει μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2011. 

Η λήξη της εν λόγω παράτασης συμπίπτει καλύτερα με την περίοδο κατά την οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση από την ΕΕ των 
προγραμμάτων εμβολιασμού για την εξάλειψη της λύσσας των άγριων ζώων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, η οποία αποτελεί το κύριο πρόβλημα λύσσας στην ΕΕ.   

Ανάλογα με την κατάσταση, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει μέτρα για άλλες 
νόσους (π.χ. εχινοκοκκίαση και τσιμπούρια αλλά και άλλες) στα πλαίσια της διαδικασίας 
επιτροπολογίας εάν χρειασθεί. 

Επιπλέον, προτείνονται κάποιες τεχνικές προσαρμογές σχετικά, μεταξύ άλλων, με :

- την αναγνώριση του κατοικίδιου (Άρθρο 1(1) και Παράρτημα Ια στην πρόταση της 
Επιτροπής·

- τις τεχνικές απαιτήσεις για τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (Άρθρο 1(2) και Παράρτημα 
Ιβ στην πρόταση της Επιτροπής)

- τις διαδικασίες επιτροπολογίας που εφαρμόζονται στο νέο σημείο (β)(ii) στο Άρθρο 
5(1), και στο Παράρτημα Ια (Άρθρο 1(8) της πρότασης της Επιτροπής).

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής συνιστά την έγκριση αυτής της πρότασης της Επιτροπής και δεν προτίθεται να 
καταθέσει άλλες τροπολογίες από τις τρεις τεχνικές αλλαγές οι οποίες προκύπτουν από 
τυπογραφικά λάθη στην πρόταση της Επιτροπής.
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Η Επιτροπή έχει επιλέξει μια προσεκτική προληπτική προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα 
στην πρόληψη και στους πρόσθετους προβληματισμούς για την υγεία σχετικά με την 
εσωτερική αγορά και την ελεύθερη μετακίνηση των κατοικίδιων.  

Οι διαφορετικές πολιτικές επιλογές συγκρίθηκαν και αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες γνώμες της ΕΑΑΤ.

Η προτεινόμενη ημερομηνία για την λήξη των μεταβατικών καθεστώτων θα επιτρέψει την 
μετατροπή της υποδομής και την επανεκπαίδευση του ντόπιου προσωπικού σταδιακά και την 
προσαρμογή στη νέα κατάσταση.


