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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku 
nekomerciālai pārvietošanai
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0268),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 37. pantu un 152. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C7-
0035/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-
0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 2. punkts
Regula (EK) Nr. 998/2003
5. pants - 1. punkts - b apakšpunkts - ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vajadzības gadījumā konkrētajam 
dzīvniekam veikti preventīvi pasākumi 
attiecībā uz citām slimībām.”

ii) vajadzības gadījumā konkrētajam 
dzīvniekam veikti preventīvi veselības
pasākumi attiecībā uz citām slimībām.”

Or. en

Pamatojums

Šā papildinājuma mērķis ir norādīt, ka preventīvajiem pasākumiem jābūt tieši saistītiem ar 
veselību.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 3. punkts
Regula (EK) Nr. 998/2003
5. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 5. panta 1. punktam pievieno šādu: Regulas 5. panta 1. punktam pievieno šādu 
daļu:

„Komisija var noteikt b) apakšpunkta 
ii) daļā minētos preventīvos pasākumus. 
Pasākumus, kuri ir paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 24. panta 4. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

„Komisija var noteikt b) apakšpunkta 
ii) daļā minētos preventīvos veselības
pasākumus. Pasākumus, kuri ir paredzēti 
nebūtisku šīs regulas elementu grozīšanai, 
to papildinot, pieņem saskaņā ar 24. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Skatīt 1. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 5. punkts
Regula (EK) Nr. 998/2003
8. pants - 1. punkts - b apakšpunkts - ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ii) vienā no II pielikuma A daļā 
minētajām dalībvalstīm līdz 20011. gada 
31. decembrim uzreiz vai pēc tranzīta caur 
vienu no II pielikuma B daļā uzskaitītajām 
teritorijām, tos ievieto karantīnā;”

„ii) vienā no II pielikuma A daļā 
minētajām dalībvalstīm līdz 20011. gada 
31. decembrim uzreiz vai pēc tranzīta caur 
vienu no II pielikuma B daļā uzskaitītajām 
teritorijām, tos ievieto karantīnā, ja vien 
pēc to ievešanas Kopienā nav panākta to 
atbilstība 6. pantā noteiktajām prasībām;”

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums atspoguļo loģisku un tehnisku labojumu attiecībā uz izlaidumu ierosinātajā 
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Regulā (EK) Nr. 998/2003 ir paredzēti saskaņoti noteikumi par lolojumdzīvnieku 
nekomerciālu pārvietošanu un ievešanu Kopienā.

Šie noteikumi nosaka vispārēju režīmu, saskaņā ar kuru lolojumdzīvniekiem (kaķiem, suņiem 
un baltajiem seskiem), kurus pārvieto starp dalībvalstīm, jābūt identificētiem un tiem ir jābūt 
pasei, kurā apstiprināta vakcinācija pret trakumsērgu.

Tie paredz arī pārejas režīmu, kas ļauj noteiktām dalībvalstīm piemērot stingrākas prasības 
atkarībā no slimības.

Komisijas priekšlikums

Pārejas režīmu attiecībā uz trakumsērgu sākotnēji bija paredzēts izbeigt 2008. gada oktobrī. 
Vēlāk to ar Regulu Nr. 454/2008 pagarināja līdz 2010. gada jūnijam un tagad Komisija 
ierosina to turpināt līdz 2011. gada 31. decembrim — gan attiecībā uz lolojumdzīvnieku 
pārvietošanu starp dalībvalstīm, gan ievešanu no trešām valstīm. Tiek ierosināts pārejas 
režīmu arī attiecībā uz ehinokokozi un ērcēm noteikt līdz 2011. gada 31. decembrim. 

Ierosinātā pagarinājuma beigas labāk sakrīt ar laiku, kad Komisija paredz izbeigt ES 
finansējumu vakcinācijas programmām, kuru mērķis ir dažās dalībvalstīs izskaust 
trakumsērgu mežos, kas ir galvenā ar trakumsērgu saistītā problēma Eiropas Savienībā.  

Atkarībā no situācijas Komisija vajadzības gadījumā var saskaņā ar komitoloģijas procedūru 
ieviest pasākumus saistībā ar citām slimībām (t. i., saistībā ar ehinokokozi un ērcēm, kā arī 
citām). 

Turklāt cita starpā ir ierosināti daži tehniski pielāgojumi:

– lolojumdzīvnieku identifikācija (Komisijas priekšlikuma 1. panta 1. punkts un Ia 
pielikums);

– tehniskas prasības vakcinācijai pret trakumsērgu (Komisijas priekšlikuma 1. panta 
2. punkts un Ib pielikums);

– komitoloģijas procedūras piemērošana jaunajai 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) 
daļai un Ia pielikumam (Komisijas priekšlikuma 1. panta 8. punkts).

Secinājums

Referents iesaka pieņemt Komisijas priekšlikumu un neplāno iesniegt citus grozījumus 
papildus trim tehniskām izmaiņām saistībā ar tipogrāfiskām kļūdām Komisijas priekšlikumā.
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Komisija ir izvēlējusies piesardzīgu pieeju, piešķirot prioritāti profilaksei un ar veselību 
saistītiem papildu apsvērumiem, kas attiecas uz iekšējo tirgu un lolojumdzīvnieku brīvu 
pārvietošanu.

Komisija ir salīdzinājusi un izskatījusi dažādus politikas risinājumus, ņemot vērā vairākus 
EFSA atzinumus.

Ierosinātais pārejas režīmu izbeigšanas termiņš ļaus pārveidot infrastruktūru un dos iespēju 
attiecīgajam personālam pakāpeniski pārkvalificēties un pielāgoties jaunajai situācijai.


