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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 998/2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften 
voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0268),

– gelet op artikel 251, lid 2, en de artikelen 37 en 152, lid 4, onder b), van het EG-Verdrag, 
op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C7-0035/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 998/2003
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) er ten aanzien van het betrokken dier zo 
nodig voorzorgsmaatregelen met 
betrekking tot andere ziekten zijn 
uitgevoerd.'

ii) er ten aanzien van het betrokken dier zo 
nodig preventieve 
gezondheidsmaatregelen met betrekking 
tot andere ziekten zijn uitgevoerd.'

Or. en
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Motivering

Het doel van deze wijziging is om aan te gegeven dat de voorzorgsmaatregelen rechtstreeks 
betrekking moeten hebben op gezondheid.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 998/2003
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan artikel 5, lid 1, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

Aan artikel 5, lid 1, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

'De onder b), ii), bedoelde 
voorzorgsmaatregelen kunnen door de 
Commissie worden vastgesteld. Die 
maatregelen, die beogen niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 24, lid 4, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.'

'De onder b), ii), bedoelde preventieve 
gezondheidsmaatregelen kunnen door de 
Commissie worden vastgesteld.
 Die maatregelen, die beogen niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
te wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 24, lid 4, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.'

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij amendement 1.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 998/2003
Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'ii) tot en met 31 december 2011 hetzij 
rechtstreeks, hetzij via een van de in 
bijlage II, deel B, bedoelde gebieden in een 
in bijlage II, deel A, genoemde lidstaat 

'ii) tot en met 31 december 2011 hetzij 
rechtstreeks, hetzij via een van de in 
bijlage II, deel B, bedoelde gebieden in een 
in bijlage II, deel A, genoemde lidstaat 
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binnenkomen, in quarantaine geplaatst 
worden.'

binnenkomen, in quarantaine geplaatst 
worden, behalve indien zij na 
binnenkomst in de Gemeenschap met de 
eisen van artikel 6 in overeenstemming 
zijn gebracht.'

Or. en

Motivering

Deze toevoeging is een logische, technische correctie van een weglating in de voorgestelde 
tekst.
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TOELICHTING

Inleiding

De geharmoniseerde voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren 
binnen en naar de Gemeenschap zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 998/2003.

Deze voorschriften vormen een "algemene regeling" op grond waarvan tussen de lidstaten 
reizende gezelschapsdieren (katten, honden en fretten) geïdentificeerd moeten zijn en 
vergezeld moeten gaan van een paspoort waaruit blijkt dat zij een vaccinatie tegen rabiës 
hebben ondergaan.

De voorschriften bieden ook een overgangsregeling op basis waarvan bepaalde lidstaten zijn 
toegestaan strengere voorschriften toe te passen, afhankelijk van de ziekte.

Het voorstel van de Commissie

Aanvankelijk zou de overgangsregeling met betrekking tot rabiës in oktober 2008 ten einde 
lopen. Vervolgens werd de regeling uit hoofde van Verordening nr. 454/2008 verlengd tot 
juni 2010, en nu stelt de Commissie voor dat zij, betreffende het verkeer van 
gezelschapsdieren tussen de lidstaten en vanuit derde landen, van kracht blijft tot 31 december 
2011. Er wordt voorgesteld dat de overgangsregeling ook met betrekking tot echinokokkose 
en teken tot 31 december 2011 van kracht blijft. 

De einddatum van de voorgestelde verlenging komt beter overeen met de termijn waarbinnen 
de Commissie in bepaalde lidstaten een einde verwacht te maken aan de EU-financiering van 
vaccinatieprogramma's tegen rabiës onder in het wild levende dieren, het voornaamste 
probleem met betrekking tot rabiës in de EU.  

Afhankelijk van de situatie kan de Commissie, indien noodzakelijk, volgens de 
comitéprocedure maatregelen invoeren met betrekking tot andere ziekten (onder meer 
echinokokkose en teken). 

Bovendien worden enkele technische aanpassingen voorgesteld, onder andere op het gebied 
van:

- de identificatie van gezelschapsdieren (artikel 1, lid 1, van en bijlage I bis bij het 
voorstel van de Commissie);

- de technische voorschriften voor de vaccinatie tegen rabiës (artikel 1, lid 2, van en 
bijlage I ter bij het voorstel van de Commissie);

- de comitéprocedures die van toepassing zijn op het nieuwe punt ii), onder b), van 
artikel 5, lid 1, en bijlage I bis (artikel 1, lid 8, van het voorstel van de Commissie).

Conclusie

De rapporteur raadt aan dit voorstel van de Commissie aan te nemen en is niet voornemens 
amendementen in te dienen, op drie technische wijzigingen na, die het gevolg zijn van 
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tikfouten in het voorstel van de Commissie.

De Commissie heeft gekozen voor een voorzichtige voorzorgsbenadering, met de nadruk op 
preventie en aanvullende gezondheidsoverwegingen met betrekking tot de interne markt en 
het vrije verkeer van gezondheidsdieren.

De Commissie heeft de verschillende beleidsopties vergeleken en overwogen, rekening 
houdende met de diverse adviezen van de EFSA.

De voorgestelde einddatum voor de overgangsregelingen biedt genoeg ruimte voor 
aanpassing van de infrastructuur en voor een geleidelijke omscholing van de in dienst zijnde 
personeelsleden. Ook zullen zij zo de tijd hebben om vertrouwd te raken met de nieuwe 
situatie.


