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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų 
nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0268),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 37 straipsnį ir 154 straipsnio 4 dalies 
b punktą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C7-0035/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
Reglamentas (EB) Nr. 998/2003
5 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ii) prireikus, šiam gyvūnui buvo taikytos 
prevencinės priemonės dėl kitų ligų.“

„(ii) prireikus, šiam gyvūnui buvo taikytos 
prevencinės sveikatos priemonės dėl kitų 
ligų.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad prevencinės priemonės turi būti tiesiogiai susijusios 
su sveikata.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
Reglamentas (EB) Nr. 998/2003
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 1 dalis papildoma šia 
pastraipa:

5 straipsnio 1 dalis papildoma šia 
pastraipa:

„Komisija gali nustatyti b punkto 
ii papunktyje minėtas prevencines 
priemones. Šios priemonės, skirtos iš dalies 
keisti neesmines šio reglamento nuostatas 
jį papildant, priimamos taikant 
24 straipsnio 4 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

„Komisija gali nustatyti b punkto 
ii papunktyje minėtas prevencines 
sveikatos priemones. Šios priemonės, 
skirtos iš dalies keisti neesmines šio 
reglamento nuostatas jį papildant, 
priimamos taikant 24 straipsnio 4 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS
Reglamentas (EB) Nr. 998/2003
8 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ii) iki 2011 m. gruodžio 31 d. – vieną iš 
valstybių narių, įtrauktų į II priedo A dalies 
sąrašą, iš karto arba tranzitu per vieną iš 
teritorijų, įtrauktų į II priedo B dalį, 
pateikiami karantinui.“

„(ii) iki 2011 m. gruodžio 31 d. – vieną iš 
valstybių narių, įtrauktų į II priedo A dalies 
sąrašą, iš karto arba tranzitu per vieną iš 
teritorijų, įtrauktų į II priedo B dalį, 
pateikiami karantinui, išskyrus atvejus, jei 
atvežti į Bendriją jie atitinka 6 straipsnio 
reikalavimus.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įterpti siūlomame tekste trūkstamą frazę atsižvelgiant į loginį ir 
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techninį aspektus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Reglamente (EB) Nr. 998/2003 nustatytos nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui 
Bendrijoje ir į Bendriją taikomos suderintos taisyklės.

Pagal šias taisykles nustatoma bendroji tvarka, kuria remiantis naminiai gyvūnėliai (katės, 
šunys ir šeškai), kurie vežami iš vienos valstybės narės į kitą, turi būti vežami su pasu, kuriuo 
įrodoma, kad gyvūnai paskiepyti nuo pasiutligės.

Remiantis taisyklėmis nustatomos ir pereinamojo laikotarpio priemonės, pagal kurias tam 
tikros valstybės narės gali taikyti griežtesnius reikalavimus, atsižvelgiant į ligą.

Komisijos pasiūlymas

Pereinamasis laikotarpis, susijęs su pasiutlige, turėjo baigtis 2008 m. spalio mėn. Pagal 
Reglamentą Nr. 454/2008 jis buvo pratęstas iki 2010 m. birželio mėn., o šiuo metu Komisija
siūlo dar jį pratęsti iki 2011 m. gruodžio 31 d. naminių gyvūnėlių judėjimui valstybėse narėse 
ir jų įvežimui iš trečiųjų šalių. Siūloma, kad pereinamasis laikotarpis, susijęs su 
echinokokozės ir erkių kontrole, taip pat būtų taikomas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Siūlomo pereinamojo laikotarpio taikymo pratęsimo pabaiga geriau sutampa su tuo metu, 
kuomet Europos Komisija ketina nutraukti ES finansavimą vakcinavimo programoms, 
kuriomis siekiama išnaikinti laukinių gyvūnų pasiutligę kai kuriose valstybėse narėse, kuri yra 
pagrindinė pasiutligės paplitimo priežastis ES.

Atsižvelgdama į esamą padėtį, Komisija turi galimybę nustatyti priemones dėl kitų ligų (pvz., 
echinokokozės ir erkių bei kitų susirgimų) taikydama, jei reikia, komitologijos procedūras. 

Be to, siūlomi kai kurie techniniai papildymai, inter alia dėl:

- naminių gyvūnėlių identifikavimo (Komisijos pasiūlymo 1 straipsnio 1 dalis ir 
Ia priedas);

- vakcinacijai nuo pasiutligės taikomų techninių reikalavimų (Komisijos pasiūlymo 
1 straipsnio 2 dalis ir Ib priedas);

- komitologijos procedūrų, taikomų naujajam 5 straipsnio 1 dalies b punkto 
ii papunkčiui ir Ia priedui (Komisijos pasiūlymo 1 straipsnio 8 dalis).

Išvada

Pranešėja siūlo patvirtinti šį Komisijos pasiūlymą ir neketina siūlyti jokių esminių pakeitimų, 
išskyrus tris techninius pakeitimus, susijusius su Komisijos pasiūlymo tipografinėmis 
klaidomis.

Komisija pasirinko atsargią įspėjamąją poziciją, teikdama pirmenybę prevencijai ir didesnei 
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sveikatos reikalavimų, susijusių su vidaus rinka ir laisvu naminių gyvūnėlių judėjimu, svarbai.

Komisija lygino ir svarstė įvairias politikos galimybes, atsižvelgdama į EMST pateiktas 
nuomones.

Siūloma pereinamojo laikotarpio taikymo pabaigos data leis pertvarkyti infrastruktūrą, 
palaipsniui apmokyti personalą ir prisitaikyti prie naujos padėties.


