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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 
Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av 
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte
(KOM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0268),

– med beaktande av artiklarna 251.2, 37 och 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0035/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 998/2003
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) förebyggande åtgärder avseende andra 
sjukdomar, vid behov, utförts på djuret.”

ii) förebyggande hälsoåtgärder avseende 
andra sjukdomar, vid behov, utförts på 
djuret.”

Or. ga

Motivering

Med detta tillägg preciseras att de förebyggande åtgärderna ska vara direkt hälsorelaterade.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 998/2003
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 5.1 ska följande stycke läggas till: I artikel 5.1 ska följande stycke läggas till:

”De förebyggande åtgärder som avses i 
punkt b ii får fastställas av kommissionen. 
Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med den 
kontroll som avses i artikel 24.4.”

”De förebyggande hälsoåtgärder som 
avses i punkt b ii får fastställas av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som avser 
att ändra icke väsentliga delar av denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 24.4.”

Or. ga

Motivering

Se motivering till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 998/2003
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ii) före den 31 december 2011 till någon 
av de medlemsstater som anges i del A i 
bilaga II, antingen omedelbart eller efter 
transitering genom något av de territorier 
som anges i del B i bilaga II ska sättas i 
karantän.”

”ii) före den 31 december 2011 till någon 
av de medlemsstater som anges i del A i 
bilaga II, antingen omedelbart eller efter 
transitering genom något av de territorier 
som anges i del B i bilaga II ska sättas i 
karantän, såvida de inte uppfyller kraven i 
artikel 6 efter det att de förts in i EU.”

Or. ga

Motivering

Tillägget är en logisk och formell rättelse av ett utelämnande i den föreslagna texten.
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MOTIVERING

Inledning

De harmoniserade bestämmelserna för transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte 
inom och till EU fastställs i förordning (EG) nr 998/2003.

Bestämmelserna föreskriver en allmän ordning enligt vilken sällskapsdjur (katter, hundar och 
illrar) som transporteras mellan medlemsstater ska identifieras och åtföljas av ett pass som 
visar att djuret vaccinerats mot rabies.

Bestämmelserna föreskriver även en övergångsordning enligt vilken medlemsstaterna får 
tillämpa striktare krav, beroende på sjukdom.

Kommissionens förslag

Övergångsordningen om rabies skulle ursprungligen upphöra i oktober 2008. Den förlängdes 
därefter genom förordning (EG) nr 454/2008 till juni 2010. Kommissionen föreslår nu att den 
ska gälla till och med den 31 december 2011 för transporter av sällskapsdjur både mellan 
medlemsstaterna och från tredje länder. Det föreslås att övergångsordningen om eckinokockos 
och fästingar också ska gälla till och med den 31 december 2011. 

Slutet av den föreslagna förlängningen överensstämmer bättre med den period då 
kommissionen räknar med att avsluta EU-finansieringen av vaccinationsprogram i vissa 
medlemsstater för att utrota sylvatisk rabies, som är det största rabiesproblemet i EU. 

Beroende på situationen har kommissionen möjlighet att införa åtgärder för andra sjukdomar 
(eckinokockos och fästingar men även andra sjukdomar), vid behov enligt 
kommittéförfarandet. 

Dessutom föreslås några rättstekniska anpassningar, bl.a.

– identifieringen av ett sällskapsdjur (artikel 1.1 och bilaga I A i kommissionens förslag),

– de tekniska kraven för vaccination mot rabies (artikel 1.2 och bilaga I B i kommissionens 
förslag),

– kommittéförfaranden som ska tillämpas på den nya punkten artikel 5.1 b ii och bilaga I A 
(artikel 1.8 i kommissionens förslag).

Slutsats

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag antas och avser inte att lägga fram 
andra ändringsförslag än de tre tekniska ändringarna som beror på tryckfel i kommissionens 
förslag.

Kommissionen har valt att tillämpa försiktighetsprincipen och prioritera förebyggande 
åtgärder och ytterligare hälsoaspekter i samband med den inre marknaden och den fria 
rörligheten när det gäller sällskapsdjur.
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Kommissionen har jämfört och övervägt olika strategier och tagit hänsyn till yttranden från 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Med det föreslagna datumet för övergångsordningen kan infrastrukturen ändras och den 
befintliga personalen utbildas efter hand och anpassa sig till den nya situationen.


