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PR_COD_1app

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 lemmikkieläinten muihin 
kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista 
annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta
(KOM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0268),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 37 artiklan ja 
152 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0035/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 2 KOHTA
Asetus (EY) N:o 998/2003
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) eläimelle on tarpeen mukaan tehty muita 
tauteja koskevia ehkäiseviä toimenpiteitä."

ii) eläimelle on tarpeen mukaan tehty muita 
tauteja koskevia ehkäiseviä terveyteen 
liittyviä toimenpiteitä."

Or. en
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Perustelu

Lisäyksellä osoitetaan, että ehkäisevien toimien on liityttävä suoraan terveyteen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 3 KOHTA
Asetus (EY) N:o 998/2003
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:

"Komissio voi säätää b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetuista ehkäisevistä 
toimenpiteistä. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 24 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

"Komissio voi säätää b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetuista ehkäisevistä 
terveyteen liittyvistä toimenpiteistä. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 24 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelua.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 ARTIKLA – 5 KOHTA
Asetus (EY) N:o 998/2003
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

"ii) 31 päivään joulukuuta 2011 asti 
johonkin liitteessä II olevassa A osassa 
tarkoitettuun jäsenvaltioon joko suoraan tai 

"(ii) 31 päivään joulukuuta 2011 asti 
johonkin liitteessä II olevassa A osassa 
tarkoitettuun jäsenvaltioon joko suoraan tai 
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liitteessä II olevassa B osassa tarkoitetun 
alueen kautta, asetettava karanteeniin."

liitteessä II olevassa B osassa tarkoitetun 
alueen kautta, asetettava karanteeniin, 
paitsi jos ne on saatettu 6 artiklan 
vaatimusten mukaisiksi sen jälkeen, kun 
ne on tuotu yhteisöön."

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä tehdään ehdotetussa tekstissä olevan poiston looginen ja tekninen korjaus.
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PERUSTELUT

Johdanto

Eläinten terveyttä koskevista yhdenmukaistetuista vaatimuksista, joita sovelletaan 
lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin yhteisön alueella ja yhteisöön, 
säädetään asetuksessa (EY) N:o 998/2003.

Säännökset antavat "yleisen kehyksen", joiden mukaan lemmikkieläimet, joita kuljetetaan 
jäsenvaltiosta toiseen (kissat, koirat ja fretit), on merkittävä, ja niillä on oltava passi, josta 
ilmenee annettu raivotautirokotus.

Niissä säädetään myös siirtymäjärjestelystä, joka antaa tietyille jäsenvaltioille mahdollisuuden 
soveltaa tiukempia vaatimuksia taudista riippuen.

Komission ehdotus

Raivotautia koskevan siirtymäjärjestelyn oli alun perin määrä päättyä lokakuussa 2008. 
Tämän jälkeen sitä pidennettiin asetuksella N:o 454/2008 kesäkuuhun 2010, ja komissio 
ehdottaa nyt sen jatkamista joulukuun 31. päivään 2011 saakka, kun kyse on 
lemmikkieläinten kuljetuksista jäsenvaltioissa ja kolmansista maista. Samoin ehdotetaan, että 
myös rakkulamatotautia ja puutiaisia koskevaa siirtymäjärjestelyä tulisi soveltaa 
31 joulukuuta 2011 asti.

Ehdotetun pidennyksen päättyminen vastaa paremmin kautta, jolloin Euroopan komissio 
aikoo lopettaa EU:n rahoituksen sylvaattisen raivotaudin, joka on EU:n pahin raivotauti, 
hävittämiseen tähtääville rokotusohjelmille tietyissä jäsenvaltioissa.

Tilanteesta riippuen komissio voi ottaa käyttöön toimia, jotka liittyvät muihin tauteihin (kuten 
rakkulamatotautiin ja puutiaisiin, mutta myös muihin) käyttäen komitologiamenettelyä 
tarvittaessa.

Lisäksi ehdotetaan joitakin teknisiä mukautuksia esimerkiksi liittyen seuraaviin:

– lemmikkieläimen merkintä (komission ehdotuksen 1 artiklan 1 kohta ja Ia liite)

– raivotautirokotusta koskevat tekniset vaatimukset (komission ehdotuksen 1 artiklan 
2 kohta ja Ib liite)

– komitologiamenettelyt, joita sovelletaan uuteen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
ii alakohtaan ja Ia liitteeseen (komission ehdotuksen 1 artiklan 8 kohta).
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Päätelmät

Esittelijä suosittelee tämän komission ehdotuksen hyväksymistä eikä aio esittää muita 
tarkistuksia kolmen sellaisen teknisen muutoksen lisäksi, jotka aiheutuvat painovirheistä 
komission ehdotuksessa.

Komissio on valinnut varovaisen ennalta varautumiseen perustuvan menettelyn asettaen 
etusijalle ennaltaehkäisyn ja muut terveyskysymykset, joita sisämarkkinoihin ja 
lemmikkieläinten vapaaseen liikkumiseen liittyy.

Komissio on verrannut ja harkinnut erilaisia menettelytapoja ottaen huomioon EFSAn 
antamat lausunnot.

Siirtymäjärjestelyjen ehdotettu päättymispäivä antaa mahdollisuuden infrastruktuurin 
muuttamiseen ja olemassa olevan henkilöstön uudelleenkoulutukseen vähitellen uuteen 
tilanteeseen mukautumiseksi.


