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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerințele de sănătate animală 
aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0268),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 152 alineatul (4) litera (b) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 
(C7-0035/2009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
ARTICOLUL 1 - PUNCTUL 2
Regulamentul (CE) nr. 998/2003
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, animalul în cauză a făcut 
obiectul unor măsuri preventive privind 
alte boli.”

(ii) după caz, animalul în cauză a făcut 
obiectul unor măsuri de sănătate 
preventive privind alte boli.”

Or. en
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Justificare

Această modificare are scopul de a specifica că măsurile preventive trebuie să fie legate în 
mod direct de sănătate.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
ARTICOLUL 1 - PUNCTUL 3
Regulamentul (CE) nr. 998/2003
Articolul 5 alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 5 alineatul (1), se adaugă 
următorul paragraf:

La articolul 5 alineatul (1), se adaugă 
următorul paragraf:

„Măsurile preventive la care se face 
referire la litera (b) punctul (ii) pot fi 
stabilite de către Comisie. Măsurile 
respective destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 24 
alineatul (4).”

„Măsurile de sănătate preventive la care se 
face referire la litera (b) punctul (ii) pot fi 
stabilite de către Comisie. Măsurile 
respective destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 24 
alineatul (4).”

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 1.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
ARTICOLUL 1 - PUNCTUL 5
Regulamentul (CE) nr. 998/2003
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Modificarea

„(ii) până la 31 decembrie 2011, unul 
dintre statele membre enumerate la anexa 
II partea A, fie imediat sau după tranzitarea 
unuia dintre teritoriile enumerate la anexa 

„(ii) până la 31 decembrie 2011, unul 
dintre statele membre enumerate la anexa 
II partea A, fie imediat sau după tranzitarea 
unuia dintre teritoriile enumerate la anexa 
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II partea B, trebuie să fie pus în carantină.” II partea B, trebuie să fie pus în carantină, 
cu excepția cazului în care au fost aduse 
în conformitate cu cerințele articolului 6 
după intrarea acestora în Comunitate.”

Or. en

Justificare

Această modificare reprezintă o rectificare logică de ordin tehnic a unei omisiuni în textul 
propus.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 stabilește norme armonizate aplicabile circulației 
necomerciale a animalelor de companie în Comunitate și în cadrul acesteia.

Aceste norme prevăd un „regim general” care impune ca animalele de companie (pisicile, 
câinii și dihorii) care călătoresc în statele membre să fie identificate prin și să fie însoțite de 
un pașaport care să certifice vaccinarea antirabică a acestora.

Normele prevăd, de asemenea, un regim de tranziție care le permite anumitor state membre să 
pună în aplicare cerințe mai stricte, în funcție de boală.

Propunerea Comisiei

Regimul de tranziție în ceea ce privește rabia trebuia inițial să se încheie în octombrie 2008. 
Ulterior, acesta a fost prelungit prin Regulamentul nr. 454/2008 până în iunie 2010, iar în 
prezent Comisia propune să fie menținut până la 31 decembrie 2011, în cazul circulației 
animalelor de companie în statele membre și din țări terțe. Se propune ca regimul de tranziție 
în ceea ce privește echinococoza și căpușele să se aplice, de asemenea, până la 31 decembrie 
2011. 

Sfârșitul perioadei de prelungire propuse coincide cu perioada în care Comisia Europeană se 
așteaptă să epuizeze finanțarea UE pentru programele de vaccinare destinate eradicării rabiei 
silvatice în unele dintre statele membre, aceasta reprezentând principala problemă legată de 
rabie din UE.  

În funcție de situație, Comisia are posibilitatea de a introduce măsuri legate de alte boli (de 
exemplu, echinococoza și căpușele, dar și altele) în cadrul procedurilor de comitologie, dacă 
este necesar. 

În plus, sunt propuse câteva adaptări de ordin tehnic cu privire, printre altele, la:

- identificarea unui animal de companie [Articolul 1 alineatul (1) și anexa Ia la 
propunerea Comisiei];

- cerințele tehnice pentru vaccinarea antirabică [Articolul 1 alineatul (2) și anexa Ia la 
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propunerea Comisiei];

- procedurile de comitologie aplicabile literei noi (b) punctul (ii) și anexei Ia [Articolul 
1 alineatul (8) din propunerea Comisiei];

Concluzie

Raportorul recomandă adoptarea prezentei propuneri a Comisiei și nu intenționează să depună 
alte amendamente în afară de trei modificări de ordin tehnic care sunt rezultatul unor greșeli 
de dactilografiere în propunerea Comisiei.

Comisia a ales o abordare precaută, acordând prioritate prevenirii și considerentelor legate de 
sănătate care țin de piața internă și libera circulație a animalelor de companie.

Diferitele opțiuni legate de politică au fost comparate și examinate de Comisie, ținându-se 
seama de avizele exprimate de AESA.

Data propusă pentru încheierea regimurilor de tranziție va face posibilă transformarea 
infrastructurii și pregătirea personalului în vederea unei noi formări, progresive, precum și 
adaptarea acestuia la noua situație.


