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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis der udelades tekst i 
sådanne passager, markeres dette med [...]. [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-kommerciel transport af 
selskabsdyr
(COM(2012)0089 – C7-0080/2012 – 2012/0039(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0089),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 168, stk. 4, litra b), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0080/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. maj 
20121,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af [...] 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7 0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Horst Schnellhardt

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... af..., s. ...
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 
1992 om dyresundhedsmæssige betingelser 
for samhandel med og indførsel til 
Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og 
embryoner, der for så vidt angår disse 
betingelser ikke er underlagt specifikke 
fællesskabsbetingelser som omhandlet i 
bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF, 
indeholder bl.a. dyresundhedsmæssige
betingelser for handel med og indførsel af 
hunde, katte og fritter, som er dyr af arter, 
der er modtagelige for rabies. Da disse 
arter også holdes som selskabsdyr og ofte
transporteres i ikke-kommercielt øjemed
sammen med deres ejer inden for og til 
Unionen, bør der ved denne forordning 
fastsættes dyresundhedsmæssige 
betingelser for ikke-kommerciel transport 
af disse arter til medlemsstaterne. De 
pågældende arter er opført i bilag I, del A.

(5) Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 
1992 om dyresundhedsmæssige betingelser 
for samhandel med og indførsel til 
Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og 
embryoner, der for så vidt angår disse 
betingelser ikke er underlagt specifikke 
fællesskabsbetingelser som omhandlet i 
bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF1, 
indeholder bl.a. dyresundhedsmæssige 
betingelser for handel med og indførsel af 
hunde, katte og fritter, som er dyr af arter, 
der er modtagelige for rabies. Da disse 
arter også holdes som selskabsdyr, som
ofte ledsager deres ejer eller en godkendt
person i ikke-kommercielt øjemed inden 
for og til Unionen, bør der ved denne 
forordning fastsættes 
dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-
kommerciel transport af disse arter til 
medlemsstaterne. De pågældende arter er 
opført i bilag I, del A.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre teksten mere læservenlig for brugeren.

Ændringsforslag 2
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Listen bør endvidere omfatte alle arter 
af fugle, bortset fra fjerkræ, som er 
omfattet af direktiv 92/65/EØF og Rådets 
direktiv 2009/158/EF af 30. november 
2009 om dyresundhedsmæssige betingelser 

(8) Listen bør endvidere omfatte alle arter 
af fugle, bortset fra fjerkræ, som er 
omfattet af direktiv 92/65/EØF og Rådets 
direktiv 2009/158/EF af 30. november 
2009 om dyresundhedsmæssige betingelser 

                                               
1 EUT L 268 af 14.9.1992, s. 54.
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for samhandelen inden for Fællesskabet 
med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel 
heraf fra tredjelande, samt gnavere og
tamkaniner.

for samhandelen inden for Fællesskabet 
med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel 
heraf fra tredjelande1, samt gnavere og
kaniner, bortset fra dem, der er bestemt til 
fødevareproduktion og er defineret i bilag 
I til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 
2004 om særlige hygiejnebestemmelser 
for animalske fødevarer1.
_______
1 EUT L 139, s. 55.

Or. de

Ændringsforslag 3

Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at foretage en klar sondring 
mellem henholdsvis de regler, der gælder 
for transport i ikke-kommercielt øjemed, 
og reglerne for handel med og import til 
Unionen fra tredjelande af hunde, katte og 
fritter, der er omfattet af de 
dyresundhedsmæssige betingelser i direktiv 
92/65/EØF, bør der ved denne forordning 
fastlægges definitioner af ikke blot et 
selskabsdyr, men også af ikke-kommerciel 
transport af sådanne dyr som en transport,
der hverken direkte eller indirekte 
indebærer eller sigter på en økonomisk 
gevinst eller overdragelse af 
ejendomsretten.

(12) For at foretage en klar sondring 
mellem henholdsvis de regler, der gælder 
for transport i ikke-kommercielt øjemed, 
og reglerne for handel med og import til 
Unionen fra tredjelande af hunde, katte og 
fritter, der er omfattet af de 
dyresundhedsmæssige betingelser i direktiv 
92/65/EØF, bør der ved denne forordning 
fastlægges definitioner af ikke blot et 
selskabsdyr, men også af ikke-kommerciel 
transport af sådanne dyr som en transport,
hvor et sådant selskabsdyr ledsager sin 
ejer eller en godkendt person. Erfaringen 
viser, at det under en sådan transport ikke 
altid er muligt, at selskabsdyret til enhver 
tid befinder sig i umiddelbar nærhed af 
ejeren eller den godkendte person. I 
behørigt begrundede og dokumenterede 
tilfælde skal transporten opfattes som 
værende sammen med ejeren eller den 
godkendte person, hvis transporten af 

                                                                                                                                                  
1 EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.
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selskabsdyret ikke afbrydes i mere end 
fem dage tidsmæssigt eller geografisk.

Or. de

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Erfaringen med anvendelsen af de 
hidtidige regler viser, at handlen med de i 
bilag I, del A, opførte dyr kan tilsløres 
svigagtigt. For at forebygge en udvikling 
af sådanne praksisser bør det i denne 
forordning fastlægges for de i bilag I, del 
A, opførte selskabsdyr, hvor mange 
selskabsdyr der højst må ledsage en ejer 
eller en godkendt person. Der bør dog 
åbnes mulighed for, at dette maksimale 
antal under bestemte, fastlagte 
forudsætninger kan overskrides.

Or. de

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Forbedringen i rabiessituationen i 
Unionen fik Irland, Malta, Sverige og Det 
Forenede Kongerige til at afskaffe den 
ordning med seks måneders obligatorisk 
karantæne, som de havde anvendt i årtier 
for indførsel af visse selskabsdyr til deres 
områder, til fordel for den alternative, 
mindre restriktive ordning, der giver et 
tilsvarende sikkerhedsniveau, som fastsat 
i forordning (EF) nr. 998/2003. Nævnte 
medlemsstater er opført i del A i bilag II 

udgår
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til forordning (EF) nr. 998/2003 og skulle 
indtil den 31. december 2011, ud over en 
gyldig rabiesvaccination, forud for 
indførsel af selskabsdyr af arterne hunde 
og katte fra de øvrige medlemsstater og 
visse tredjelande og områder kontrollere 
effekten af rabiesvaccinationen for disse 
dyr i overensstemmelse med de nationale 
regler.

Or. de

Begrundelse

Er ikke længere nødvendig som forklaring i den nye udgave af forordningen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Del B, afdeling 1, i bilag II til 
forordning (EF) nr. 998/2003 indeholder 
en liste over de øvrige medlemsstater, 
herunder lande og områder, som for så 
vidt angår anvendelsen af nævnte 
forordning anses for at være en del af 
disse medlemsstater, fordi de nationale 
transportbetingelser gælder for dyr af de i 
bilag I til samme forordning opførte arter, 
eller som anses for sammenlignelige med 
medlemsstater, hvor de pågældende dyr 
flyttes mellem medlemsstaterne og nævnte 
lande og områder i ikke-kommercielt 
øjemed.

udgår

Or. de

Begrundelse

Er ikke længere nødvendig som forklaring i den nye udgave af forordningen.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Med henblik på udløbet af den 
overgangsordning, der er fastsat ved 
forordning (EF) nr. 998/2003, og af
hensyn til klarheden i EU-lovgivningen 
bør der i bilag II til nærværende 
forordning opstilles en liste over 
medlemsstater, herunder Irland, Malta, 
Sverige og Det Forenede Kongerige, med 
de områder, der er en del af 
medlemsstaterne og Gibraltar, ligesom det 
i forordningen bør præciseres, hvilke 
dyresundhedsmæssige betingelser der 
gælder for ikke-kommerciel transport af 
selskabsdyr af de i bilag I, del A, opførte 
arter til en medlemsstat fra en anden 
medlemsstat og fra tredjelande og 
områder.

udgår

Or. de

Begrundelse

I denne forordning skal den sædvanlige definition af en medlemsstat fra EU-traktaterne 
finde anvendelse, og der er derfor ikke længere behov for bilag II.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forordning (EF) nr. 998/2003 
foreskriver også, at selskabsdyr af de arter, 
der er opført i del A og B i bilag I til 
samme forordning, i en overgangsperiode 
betragtes som identificeret, hvis de bærer 
en letlæselig tatovering eller en elektronisk 
identifikationsanordning ("transponder").
Det bør derfor i nærværende forordning
præciseres, hvilke regler der gælder for 

(17) Forordning (EF) nr. 998/2003 
foreskriver også, at selskabsdyr af de arter, 
der er opført i del A og B i bilag I til 
samme forordning, i en overgangsperiode 
betragtes som identificeret, hvis de bærer 
en letlæselig tatovering eller en elektronisk 
identifikationsanordning ("transponder").
Det bør derfor ved denne forordning
fastsættes, hvilke regler der gælder for 
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mærkning af selskabsdyr af de i bilag I, del 
A, opførte arter, herunder hvilke 
kvalifikationer der kræves af dem, der 
foretager mærkningen, efter udløbet af 
overgangsperioden den 3. juli 2011.

mærkning af selskabsdyr af de i bilag I, del 
A, opførte arter efter udløbet af 
overgangsperioden den 3. juli 2011.

Or. de

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) implantering af en transponder 
udgør et invasivt indgreb, hvis 
gennemførelse kræver visse 
kvalifikationer. Derfor bør 
implanteringen kun foretages af dyrlæger, 
der er bemyndiget af de kompetente 
myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Rabiesvacciner, der gives til 
selskabsdyr af de i bilag I, del A, opførte 
arter, inden dyrene er tre måneder gamle, 
vil som følge af konkurrence med 
antistoffer fra moderdyret ikke altid give 
beskyttende immunitet.
Vaccineproducenterne anbefaler derfor, at 
unge dyr ikke vaccineres inden denne 
alder. Med henblik på at tillade ikke-
kommerciel transport af unge dyr af arter 
opført i bilag I, del A, som ikke er 
vaccineret mod rabies, bør der derfor ved 
denne forordning fastsættes bestemmelser 

(20) Rabiesvacciner, der gives til 
selskabsdyr af de i bilag I, del A, opførte 
arter, inden dyrene er tre måneder gamle, 
vil som følge af konkurrence med 
antistoffer fra moderdyret ikke altid give 
beskyttende immunitet.
Vaccineproducenterne anbefaler derfor, at 
unge dyr ikke vaccineres inden denne 
alder. Med henblik på at tillade ikke-
kommerciel transport af unge dyr af arter 
opført i bilag I, del A, som ikke er 
vaccineret mod rabies, eller som er 
vaccineret, men endnu ikke er 
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om visse forholdsregler, der skal træffes, 
ligesom medlemsstaterne bør have 
mulighed for at tillade sådan transport til 
deres område, når unge dyr er i 
overensstemmelse med de relevante 
foranstaltninger.

immuniseret, bør der derfor ved denne 
forordning fastsættes bestemmelser om 
visse forholdsregler, der skal træffes, 
ligesom medlemsstaterne bør have 
mulighed for at tillade sådan transport til 
deres område, når unge dyr er i 
overensstemmelse med de relevante 
foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Med henblik på at forenkle 
betingelserne for ikke-kommerciel 
transport af selskabsdyr af de i bilag I, del 
A, opførte arter mellem medlemsstater med 
sammenlignelig gunstig status med hensyn 
til rabies bør denne forordning også åbne 
mulighed for at vedtage betingelser, under 
hvilke der kan dispenseres fra kravet om 
rabiesvaccination. Sådanne regler bør 
baseres på validerede videnskabelige 
oplysninger og stå i rimeligt forhold til den 
risiko for folke- eller dyresundheden, der er 
forbundet med ikke-kommerciel transport 
af dyr, der vil kunne blive berørt af rabies.
Tiltagene bør omfatte regler for 
kategorisering af medlemsstater og dele 
heraf samt procedurer, der pålægger 
medlemsstater, som ønsker at gøre brug af 
dispensationsmuligheden, løbende at 
dokumentere berettigelsen for brug af 
denne mulighed. Det bør også fastsættes, at 
der skal fastlægges en liste over 
medlemsstater, kategoriseret i henhold til 
reglerne for kategorisering af 
medlemsstater og dele heraf, i en 
gennemførelsesretsakt, som vedtages i 
henhold til denne forordning.

(21) Med henblik på at forenkle 
betingelserne for ikke-kommerciel 
transport af selskabsdyr af de i bilag I, del 
A, opførte arter mellem medlemsstater med 
sammenlignelig gunstig status med hensyn 
til rabies og en forsvindende lille risiko for 
indslæbning af rabies bør denne 
forordning også åbne mulighed for at 
vedtage betingelser, under hvilke der kan 
dispenseres fra kravet om 
rabiesvaccination. Sådanne regler bør 
baseres på validerede videnskabelige 
oplysninger og stå i rimeligt forhold til den 
risiko for folke- eller dyresundheden, der er 
forbundet med ikke-kommerciel transport 
af dyr, der vil kunne blive berørt af rabies.
Tiltagene bør omfatte regler for 
kategorisering af medlemsstater og dele 
heraf samt procedurer, der pålægger 
medlemsstater, som ønsker at gøre brug af 
dispensationsmuligheden, løbende at 
dokumentere berettigelsen for brug af 
denne mulighed. Det bør også fastsættes, at 
der skal fastlægges en liste over 
medlemsstater, kategoriseret i henhold til 
reglerne for kategorisering af 
medlemsstater og dele heraf, i en 
gennemførelsesretsakt, som vedtages i 
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henhold til denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Lande og områder, der er opført i del 
B, afdeling 2, i bilag II til forordning (EF) 
nr. 998/2003, anvender bestemmelser, som 
svarer til dem, der anvendes af 
medlemsstaterne, mens tredjelande og 
områder, der er opført i del C i bilag II til 
samme forordning, opfylder de kriterier, 
der er fastsat i forordningens artikel 10.
Det bør derfor fastsættes, at disse lister, 

uden nogen væsentlige ændringer, 
fastlægges i en gennemførelsesretsakt, 
som skal vedtages senest et år efter
vedtagelsen af denne forordning.
Nærværende forordning bør dog 
foreskrive, at listen over lande og 
områder, der er fastsat i del B, afdeling 2, 
og i del C i bilag II til forordning (EF) nr. 
998/2003, fortsat gælder ved anvendelsen 
af nærværende forordning, indtil nævnte 
gennemførelsesretsakt træder i kraft.

(22) Lande og områder, der er opført i del 
B, afdeling 2, i bilag II til forordning (EF) 
nr. 998/2003, anvender bestemmelser, som 
svarer til dem, der anvendes af 
medlemsstaterne, mens tredjelande og 
områder, der er opført i del C i bilag II til 
samme forordning, opfylder de kriterier,
der er fastsat i forordningens artikel 10.
Det bør derfor fastsættes, at disse lister, 
uden nogen væsentlige ændringer, 
fastlægges i en delegeret retsakt, som skal 
vedtages senest 18 måneder efter denne
forordnings ikrafttrædelse.

Or. de

Begrundelse

Se de foreslåede ændringer af artikel 13, stk. 1.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) En liste over de områder i en 
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medlemsstat eller tredjelande, hvor der 
anvendes regler, der svarer til de 
bestemmelser, der anvendes i 
medlemsstaterne vedrørende de i bilag I, 
del B, opførte selskabsdyr, skal fastsættes 
i en delegeret retsakt i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning.

Or. de

Begrundelse

Se de foreslåede ændringer af artikel 14, litra a) (nyt).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Identifikationsdokumenter, der 
ledsager selskabsdyr af arter opført i bilag 
I, del A, som transporteres til 
medlemsstaterne i ikke-kommercielt
øjemed, er påkrævede som dokumentation 
for, at betingelserne i denne forordning er 
overholdt. Der bør derfor ved denne 
forordning fastsættes regler for udstedelse 
af identifikationsdokumenter samt krav 
vedrørende disses indhold, gyldighed og 
udformning.

(25) Identifikationsdokumenter, der 
ledsager selskabsdyr af arter opført i bilag 
I, del A, som transporteres til 
medlemsstaterne i ikke-kommercielt 
øjemed, er påkrævede som dokumentation 
for, at betingelserne i denne forordning er 
overholdt. Der bør derfor ved denne 
forordning fastsættes regler for udstedelse 
af identifikationsdokumenter samt krav 
vedrørende disses indhold, gyldighed, 
sikkerhedsdetaljer og udformning.

Or. de

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Denne forordning bør også give 
medlemsstaterne mulighed for, hvor der 

(27) Denne forordning bør også give 
medlemsstaterne mulighed for, hvor der
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opstår behov for hurtig afrejse, at tillade 
direkte indførsel til deres område af 
selskabsdyr af de i bilag I opførte arter, 
som ikke opfylder de betingelser, der er 
fastsat i denne forordning, forudsat at der 
på forhånd er søgt om tilladelse hertil, og 
denne er givet af 
bestemmelsesmedlemsstaten, samt at de 
pågældende dyr sættes i tidsbegrænset 
karantæne under officielt tilsyn for at 
opfylde disse betingelser. På grund af de 
dyresundhedsmæssige risici, der er 
forbundet med indførsel til Unionen af et 
selskabsdyr, der ikke opfylder 
betingelserne i denne forordning, bør 
indhentning af nævnte tilladelse være et 
ufravigeligt krav, selv om der er behov for 
hurtig afrejse.

hos ejeren opstår behov for hurtig afrejse,
f.eks. i tilfælde af en pludselig 
naturkatastrofe, politisk uro eller særlig 
alvorlige personlige nødstilfælde, at tillade 
direkte indførsel til deres område af 
selskabsdyr af de i bilag I opførte arter, 
som ikke opfylder de betingelser, der er 
fastsat i denne forordning, forudsat at der 
på forhånd er søgt om tilladelse hertil, og 
denne er givet af 
bestemmelsesmedlemsstaten, samt at de 
pågældende dyr sættes i tidsbegrænset 
karantæne under officielt tilsyn for at 
opfylde disse betingelser. På grund af de 
dyresundhedsmæssige risici, der er 
forbundet med indførsel til Unionen af et 
selskabsdyr, der ikke opfylder 
betingelserne i denne forordning, bør 
indhentning af nævnte tilladelse være et 
ufravigeligt krav, selv om der er behov for 
hurtig afrejse.

Or. de

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at medlemsstaterne kan 
kontrollere, at bestemmelserne i denne 
forordning overholdes, og træffe de
nødvendige foranstaltninger, bør 
forordningen derfor forpligte den person, 
der ledsager selskabsdyret, til at fremlægge 
det krævede identifikationsdokument ved 
enhver ikke-kommerciel transport eller 
indførsel til en medlemsstat, ligesom 
forordningen bør indeholde bestemmelser 
om målrettet eller stikprøvebaseret 
dokumentkontrol og identitetskontrol af 
selskabsdyr, der transporteres til en 
medlemsstat fra en anden medlemsstat i 
ikke-kommercielt øjemed. Forordningen 

(29) For at medlemsstaterne kan 
kontrollere, at bestemmelserne i denne 
forordning overholdes, og træffe de 
nødvendige foranstaltninger, bør 
forordningen derfor forpligte den person, 
der ledsager selskabsdyret, til at fremlægge 
det krævede identifikationsdokument ved 
enhver ikke-kommerciel transport eller 
indførsel til en medlemsstat, ligesom 
forordningen bør indeholde bestemmelser 
om målrettet eller stikprøvebaseret 
dokumentkontrol og identitetskontrol af 
selskabsdyr, der transporteres til en 
medlemsstat fra en anden medlemsstat i 
ikke-kommercielt øjemed. Forordningen 
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bør også forpligte medlemsstaterne til at 
gennemføre systematisk dokumentkontrol 
og identitetskontrol på udpegede 
indgangssteder for selskabsdyr, der 
transporteres til en medlemsstat fra 
tredjelande eller områder i ikke-
kommercielt øjemed. Der bør med denne 
kontrol tages hensyn til de relevante 
principper i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. 
april 2004 om offentlig kontrol med 
henblik på verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne 
overholdes.

bør også forpligte medlemsstaterne til at 
gennemføre systematisk dokumentkontrol 
og identitetskontrol på udpegede 
indgangssteder for selskabsdyr, der 
transporteres til en medlemsstat fra 
tredjelande eller områder i ikke-
kommercielt øjemed. Der bør med denne 
kontrol tages hensyn til de relevante 
principper i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. 
april 2004 om offentlig kontrol med 
henblik på verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne1

overholdes. For at kunne anvende datoen 
for disse kontroller til fastlæggelse af 
identifikationsdokumentets 
gyldighedsperiode med henblik på 
yderligere transporter inden for EU bør 
medlemsstaternes være forpligtede til at 
dokumentere kontrollerne i 
identifikationsdokumentet.

Or. de

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning for så 
vidt angår listen over medlemsstater og 
dele heraf - kategoriseret i 
overensstemmelse med betingelserne for 
fravigelse af visse betingelser vedrørende 
ikke-kommerciel transport mellem 
medlemsstater, hvis status med hensyn til 
rabies er sammenlignelig, af selskabsdyr af 
de i bilag I, del A, opførte arter, og med 
reglerne om forebyggende 
sundhedsmæssige foranstaltninger mod 
andre sygdomme og infektioner end rabies 

(34) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning for så 
vidt angår listen over medlemsstater og 
dele heraf - kategoriseret i 
overensstemmelse med betingelserne for 
fravigelse af visse betingelser vedrørende 
ikke-kommerciel transport mellem 
medlemsstater, hvis status med hensyn til 
rabies er sammenlignelig, af selskabsdyr af 
de i bilag I, del A, opførte arter, og med 
reglerne om forebyggende 
sundhedsmæssige foranstaltninger mod 
andre sygdomme og infektioner end rabies 

                                               
1 EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.



PE492.919v01-00 16/82 PR\909117DA.doc

DA

- samt listerne over tredjelande og områder 
med henblik på fravigelse af visse 
betingelser vedrørende ikke-kommerciel 
transport, 
standardidentifikationsdokumenterne, der 
skal ledsage selskabsdyr af de i bilag I 
opførte arter, som transporteres til en 
medlemsstat fra en anden medlemsstat eller 
fra et tredjeland eller område i ikke-
kommercielt øjemed, 
beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af 
forekomst eller spredning af rabies og 
ensartet anvendelse af informationskravene 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Sådanne
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

- samt listerne over tredjelande og områder 
med henblik på fravigelse af visse 
betingelser vedrørende ikke-kommerciel 
transport, 
standardidentifikationsdokumenterne, der 
skal ledsage selskabsdyr af de i bilag I 
opførte arter, som transporteres til en 
medlemsstat fra en anden medlemsstat eller 
fra et tredjeland eller område i ikke-
kommercielt øjemed, 
beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af 
forekomst eller spredning af rabies, andre 
sygdomme eller infektioner og ensartet 
anvendelse af informationskravene bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser1.

Or. de

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Kommissionen bør i behørigt 
begrundede tilfælde, hvor det af særligt 
hastende årsager er påkrævet af hensyn til 
dyre- og folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, om opdatering af listen 
over tredjelande og områder med henblik 
på fravigelse af visse betingelser 
vedrørende ikke-kommerciel transport og 
om beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde 
af forekomst eller spredning af rabies.

(35) Kommissionen bør i behørigt 
begrundede tilfælde, hvor det af særligt 
hastende årsager er påkrævet af hensyn til 
dyre- og folkesundheden, vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, om opdatering af listen 
over tredjelande og områder med henblik 
på fravigelse af visse betingelser 
vedrørende ikke-kommerciel transport og 
om beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde 
af forekomst eller spredning af rabies, 
andre sygdomme eller infektioner.

                                                                                                                                                  
1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.



PR\909117DA.doc 17/82 PE492.919v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
ikke-kommerciel transport af selskabsdyr
af de i bilag I opførte arter til en 
medlemsstat fra en anden medlemsstat eller 
fra et tredjeland eller område.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
ikke-kommerciel transport af selskabsdyr 
til en medlemsstat fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland eller 
område.

Or. de

Begrundelse

Fjernelsen har til formål at forbedre lærbarheden.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger truffet af 
medlemsstaterne for at begrænse 
transport af visse arter eller racer af 
selskabsdyr på grundlag af andre forhold 
end dem, der vedrører dyresundhed.

udgår

Or. de

Begrundelse

Princippet om det indre marked må udelukkende indskrænkes på grund af 
dyresundhedsmæssige aspekter. Dette er i tråd med artikel 4.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "ikke-kommerciel transport": enhver 
transport, der hverken direkte eller 
indirekte indebærer eller sigter på en 
økonomisk gevinst eller overdragelse af 
ejendomsretten

a) "ikke-kommerciel transport": enhver 
transport, der hverken sigter på salg af et 
selskabsdyr eller overdragelse af 
ejendomsretten til selskabsdyret

Or. de

Begrundelse

Erfaringerne med anvendelsen af de eksisterende regler har vist, at kriteriet "den direkte eller 
indirekte økonomiske gevinst" i visse tilfælde ikke er tilstrækkeligt klart.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "selskabsdyr": dyr af arter opført i bilag 
I, som i forbindelse med ikke-kommerciel 
transport ledsager deres ejer eller en fysisk
person, der handler på vegne af og efter 
aftale med ejeren, således at ejeren eller 
den anden fysiske person er ansvarlig for 
dyret under hele den ikke-kommercielle 
transport

b) "selskabsdyr": dyr af arter opført i bilag 
I, som i forbindelse med ikke-kommerciel 
transport ledsager deres ejer eller en
godkendt person, således at ejeren eller den
godkendte person er ansvarlig for dyret 
under hele den ikke-kommercielle 
transport

Or. de

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "ejer": en fysisk person, der ejer og er i 
besiddelse af selskabsdyret

c) "ejer": en fysisk person, der har et 
selskabsdyr og i 
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identifikationsdokumentet er anført som 
dyrets ejer

Or. de

Begrundelse

For at undgå forvekslinger er det en god idé at nøjes med én betegnelse.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "godkendt person": en fysisk person, 
som ejeren skriftligt giver beføjelse til på 
dennes vegne at forestå den ikke-
kommercielle transport af selskabsdyret

Or. de

Begrundelse

Erfaringerne med anvendelsen af de hidtidige regler har vist, at handlen med selskabsdyr kan 
tilsløres, hvis anledningen til transporten ikke kan attesteres fyldestgørende, og dyr kan 
ledsages på vegne af tredjepersoner uden dokumentation.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "identifikationsdokument": ethvert
dokument, der gør det muligt at identificere 
selskabsdyret entydigt og at kontrollere, at 
dyrets sundhedstilstand er i 
overensstemmelse med denne forordning

e) "identifikationsdokument": det
dokument, der gør det muligt at identificere 
selskabsdyret entydigt og at kontrollere, at 
dyrets sundhedstilstand er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og som er blevet udarbejdet i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning
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Or. de

Begrundelse

Identifikationsdokumentet bør have et format, som uden problemer kan genkendes af de 
kontrollerende områder og kan identificeres som værende identifikationsdokument. Derfor er 
bestemmelserne herom nødvendige i denne forordning.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "medlemsstater": de i bilag II opførte 
lande og områder

udgår

Or. de

Begrundelse

Der anvendes den sædvanlige definition af medlemsstater fra EU-traktaterne, og bilag II er 
derfor ikke relevant.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "indgangssted for rejsende": ethvert
check-in-område udpeget af 
medlemsstaterne med henblik på
anvendelsen af artikel 36, stk. 1.

g) "indgangssted for rejsende": ethvert
område udpeget af medlemsstaterne med 
henblik på gennemførelse af kontrollerne i
artikel 36, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Der behøver ikke formelt set at være tale om et eksplicit check-in-område, så længe det er 
tydeligt for de rejsende, hvor de kan få foretaget kontrollerne.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "embedsdyrlæge": en dyrlæge, der er 
udpeget af de kompetente myndigheder

Or. de

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "bemyndiget dyrlæge": enhver 
dyrlæge, der er bemyndiget af de 
kompetente myndigheder til at udføre 
bestemte aktiviteter i overensstemmelse 
med denne forordning eller andre 
bestemmelser, der er vedtaget på grundlag 
af forordningen

Or. de

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra g c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) "kontrol af dokument": verificering 
af identifikationsdokumentet, der ledsager
selskabsdyret

Or. de



PE492.919v01-00 22/82 PR\909117DA.doc

DA

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra g d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gd) "identitetskontrol": kontrol af, at 
identifikationsdokumentet er 
selskabsdyret og dets mærkning stemmer 
overens

Or. de

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny) – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Højeste antal selskabsdyr

Or. de

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det antal selskabsdyr af de i bilag I, del 
A, opførte arter, som må ledsage ejeren 
eller en godkendt person i forbindelse 
med en enkelt transport, må ikke overstige 
fem.

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt med en begrænsning for at undgå eller vanskeliggøre misbrug i 
kommercielt øjemed.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny) – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som en undtagelse fra stk. 1 må 
antallet af selskabsdyr af de i bilag I, del 
A, opførte arter overstige fem, hvis:

Or. de

Begrundelse

Undtagelser fra det højeste antal skal tillades, da der ellers vil være bestemte arrangementer, 
som det ikke vil være muligt at deltage i.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny) – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke-kommerciel transport af 
selskabsdyr med henblik på deltagelse i 
konkurrencer, udstillinger, sports- og 
fritidsarrangementer eller til træning i 
forbindelse med disse arrangementer 
sker; og

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at fritage arrangementer, hvor der skal medtages et højere antal dyr.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny) – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ejeren eller de godkendte personer kan 
fremlægge skriftlig dokumentation i form 
af en indbydelse eller et program for det 
arrangement, der skal besøges, som 
omhandlet i litra a), eller med et skriftligt 
bevis kan dokumentere, at selskabsdyret 
er registreret hos en forening, som 
organiserer arrangementer af den under 
litra a) anførte art.

Or. de

Begrundelse

Der skal foreligge skriftlig dokumentation for, hvilken type arrangement der er tale om.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Kapitel II – overskrift (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 1
Selskabsdyr af de i bilag I, del A, opførte 
arter

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten mere læservenlig.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er i overensstemmelse med de 
forebyggende sundhedsmæssige 
foranstaltninger mod andre sygdomme 
eller infektioner end rabies, der om 
nødvendigt er truffet:

c) er i overensstemmelse med de 
forebyggende sundhedsmæssige 
foranstaltninger mod andre sygdomme 
eller infektioner end rabies, der om 
nødvendigt er truffet i henhold til artikel 
18, stk. 1, i denne forordning 

i) i henhold til artikel 18, stk. 1, i 
denne forordning eller
ii) i henhold til artikel 5, stk. 1, andet 
afsnit, i forordning (EF) nr. 998/2003

Or. de

Begrundelse
Henvisningen til den forordning, der skal revideres, slettes med henblik på at gøre teksten 
mere læservenlig.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ledsages af et behørigt udfyldt 
identifikationsdokument, der er udstedt i 
overensstemmelse med artikel 20, stk. 1.

d) ledsages af et behørigt udfyldt 
identifikationsdokument, der er udstedt i 
overensstemmelse med artikel 22a.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning af nummereringen som følge af den ændrede rækkefølge i de pågældende artikler.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 5, litra b), kan 
medlemsstaterne tillade ikke-kommerciel 
transport af selskabsdyr, der er under tre 
måneder gamle og ikke er vaccineret mod 
rabies, for så vidt dyrene ledsages af 
identifikationsdokumentet, behørigt 
udfyldt og udstedt i overensstemmelse med 
artikel 20, og forudsat at:

1. Uanset artikel 5, litra b), kan 
medlemsstaterne tillade ikke-kommerciel 
transport af selskabsdyr af de i bilag I, del 
A, opførte arter i deres område, der

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten mere læservenlig.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejeren eller en fysisk person, der 
handler på vegne af og efter aftale med 
ejeren, fremlægger dokumentation for, at 
dyrene har opholdt sig på deres fødested 
uden kontakt med vildtlevende dyr af 
modtagelige arter, der kan have været 
udsat for rabies, eller

a) er mindre end 12 uger gamle og endnu 
ikke har fået foretaget en 
rabiesvaccination eller

Or. de

Begrundelse

Dyr på under 12 uger bliver af dyresundhedsmæssige årsager ikke vaccineret endnu.
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de ledsages af deres moder, som de 
stadig er afhængige af, idet det er 
dokumenteret, at deres moder inden deres 
fødsel har fået foretaget en 
rabiesvaccination, der opfyldte 
gyldighedskravene i bilag IV.

b) er mellem 12 og 16 uger gamle og har 
fået foretaget en rabiesvaccination, men 
endnu ikke opfylder kravene i bilag IV, 
stk. 2, litra d).

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at dyr, der endnu ikke opfylder kravene i bilag IV, stk. 2, litra d), kan 
medbringes i ikke-kommercielt øjemed. Det er uden betydning for immuniseringen af dyr 
under 12 uger, om de ledsages af deres moder.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den i stk. 1 omhandlede godkendelse 
må kun udstedes, hvis ejeren eller den 
godkendte person skriftligt erklærer, at 
selskabsdyrene fra deres fødsel og frem til 
tidspunktet for transporten har opholdt 
sig uden kontakt med vildtlevende dyr af 
modtagelige arter, der kan have været 
udsat for rabies, eller

Or. de

Begrundelse

Da der endnu ikke er opnået immunitet over for rabies, er det nødvendigt at indhente 
garantier fra ejeren eller den godkendte person.
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 5, litra b), kan ikke-
kommerciel transport af selskabsdyr af de i 
bilag I, del A, opførte arter, som ikke er 
vaccineret mod rabies, tillades mellem 
medlemsstaterne eller dele heraf, der er frie 
for rabies, forudsat at de opfylder visse 
særlige betingelser. For at sikre, at de 
fornødne rammer for forskriftsmæssig 
godkendelse af ikke-kommerciel transport 
i henhold til denne 
undtagelsesbestemmelse er til stede,
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 41 
vedrørende nævnte særlige betingelser for 
godkendelse af sådan ikke-kommerciel 
transport.

1. Uanset artikel 5, litra b), kan ikke-
kommerciel transport af selskabsdyr af de i 
bilag I, del A, opførte arter, som ikke er 
vaccineret mod rabies, tillades mellem 
medlemsstaterne eller geografisk adskilte
dele heraf, der er frie for rabies, eller hvor 
der er en forsvindende lille risiko for 
indslæbning af rabies, forudsat at de 
opfylder visse særlige betingelser.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 41 
vedrørende nævnte særlige betingelser for 
godkendelse af sådan ikke-kommerciel 
transport.

Or. de

Begrundelse
Formålet er at gøre teksten lettere at læse.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De særlige godkendelsesbetingelser, der 
fastsættes ved delegerede retsakter
vedtaget i henhold til stk. 1, baseres på
fyldestgørende, pålidelige og validerede 
videnskabelige oplysninger vedrørende en 
vurdering af sundhedsstatussen med 
hensyn til rabies i medlemsstater eller dele 
heraf og skal stå i rimeligt forhold til de 
risici for folke- eller dyresundheden, der 
er forbundet med ikke-kommerciel 
transport af selskabsdyr af de i bilag I, del 

2. De delegerede retsakter baseres på:
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A, opførte arter, som vil kunne blive 
berørt af rabies.

a) fyldestgørende, pålidelige og validerede 
videnskabelige oplysninger vedrørende en 
vurdering af sundhedsstatussen med 
hensyn til rabies i medlemsstater eller dele 
heraf, som er baseret på historiske data 
om deres rabiesstatus og på deres 
rabiesovervågnings- og 
rapporteringssystemer og

b) står i rimeligt forhold til den risiko for 
folke- eller dyresundheden, der er 
forbundet med ikke-kommerciel transport 
af selskabsdyr af de i bilag I, del B, 
opførte arter, som vil kunne blive berørt 
af rabies.

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten lettere at læse.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 1 omhandlede delegerede 
retsakter kan med samme formål for øje 
ligeledes omfatte:

udgår

a) regler for kategorisering af 
medlemsstater og dele heraf, som er 
baseret på historiske data om deres 
rabiesstatus og på deres 
rabiesovervågnings- og 
rapporteringssystemer
b) betingelser, som medlemsstaterne skal 
opfylde for fortsat at være berettiget til 
den i stk. 2 omhandlede godkendelse.

Or. de
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Begrundelse

Indholdet i dette stykke indgår i det nye stk. 2.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Kapitel 2 – overskrift (ny) (til artikel 9)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit 2
Selskabsdyr af de i bilag I, del B, opførte 
arter

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten mere læservenlig.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De ledsages af et behørigt udfyldt 
identifikationsdokument udstedt:

c) De ledsages af et behørigt udfyldt 
identifikationsdokument udstedt:

i) i overensstemmelse med artikel 28 i) i overensstemmelse med artikel 30a
ii) i det i artikel 30 angivne format. ii) i det i artikel 28a, angivne format.

Or. de

Begrundelse

Jf. 38.
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Kapitel III – overskrift (ny) (til artikel 10)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit 1 - Selskabsdyr af de i bilag I, del 
A, opførte arter

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten mere læservenlig.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er i overensstemmelse med de 
forebyggende sundhedsmæssige 
foranstaltninger mod andre sygdomme 
eller infektioner end rabies, der om 
nødvendigt er truffet:
i) i henhold til artikel 18, stk. 1, i denne 
forordning eller
ii) i henhold til artikel 5, stk. 1, andet 
afsnit, i forordning (EF) nr. 998/2003

d) er i overensstemmelse med de 
forebyggende sundhedsmæssige 
foranstaltninger mod andre sygdomme 
eller infektioner end rabies, der om 
nødvendigt er truffet i henhold til artikel 
18, stk. 1, i denne forordning eller

Or. de

Begrundelse

Henvisningen til en forordning, der revideres med dette forslag, slettes.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ledsages af et behørigt udfyldt e) ledsages af et behørigt udfyldt 
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identifikationsdokument, der er udstedt i 
overensstemmelse med artikel 24.

identifikationsdokument, der er udstedt i 
overensstemmelse med artikel 26a.

Or. de

Begrundelse

Jf. 38.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Selskabsdyr af de i bilag I, del A, 
opførte arter må kun indføres fra et 
tredjeland eller område gennem et 
indgangssted for rejsende, der er opført i 
den liste, der er fastlagt i henhold til 
artikel 13, stk. 1, i en medlemsstat.
Medlemsstaterne udarbejder til dette 
formål en liste over indgangssteder for 
rejsende og holder listen opdateret.

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at der kun indføres selskabsdyr fra tredjelande, som ikke udgør nogen risiko 
for menneskers og dyrs sundhed i EU.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 b – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset stk. 1a kan medlemsstaterne 
tillade, at registrerede militær-, spor- eller 
redningshunde indføres via et andet 
indgangssted end det, der er angivet for 
rejsende, forudsat at:

Or. de
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Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte regler, som tager højde for undtagelsessituationer.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 b – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejeren eller en godkendt person 
indgiver en ansøgning om tilladelse hertil 
på forhånd, og at medlemsstaten har givet 
en sådan tilladelse og fastsat 
betingelserne for indrejsen;

Or. de

Begrundelse

Når undtagelser godkendes, skal medlemsstaterne sikres tilstrækkelig fleksibilitet.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 b – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det på et sted, der er fastlagt af de 
kompetente myndigheder til sådanne 
tilfælde, kontrolleres, at hundene opfylder 
betingelserne i godkendelsen.

Or. de

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 10, litra b), kan 1. Uanset artikel 10, litra b), kan 



PE492.919v01-00 34/82 PR\909117DA.doc

DA

medlemsstaterne tillade ikke-kommerciel 
transport til deres område af selskabsdyr, 
der er under tre måneder gamle og ikke er 
vaccineret mod rabies, fra tredjelande eller 
områder opført i de i henhold til artikel 13 
vedtagne gennemførelsesretsakter, for så 
vidt dyrene ledsages af 
identifikationsdokumentet, behørigt 
udfyldt og udstedt i overensstemmelse med 
artikel 24, og forudsat at:

medlemsstaterne tillade ikke-kommerciel 
transport til deres område af selskabsdyr 
fra tredjelande eller områder opført i de i 
henhold til artikel 13 vedtagne 
gennemførelsesretsakter, der

Or. de

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejeren eller en fysisk person, der 
handler på vegne af og efter aftale med 
ejeren, fremlægger dokumentation for, at 
dyrene har opholdt sig på deres fødested 
uden kontakt med vildtlevende dyr af 
modtagelige arter, der kan have været 
udsat for rabies, eller

a) er mindre end 12 uger gamle og endnu 
ikke er blevet vaccineret mod rabies, eller

Or. de

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de ledsages af deres moder, som de 
stadig er afhængige af, idet det er 
dokumenteret, at deres moder inden deres 
fødsel har fået foretaget en 
rabiesvaccination, der opfyldte 
gyldighedskravene i bilag IV.

b) er mellem 12 og 16 uger gamle og har 
fået foretaget en rabiesvaccination, men 
endnu ikke opfylder kravene i bilag IV, 
stk. 2, litra d).

Or. de
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den i stk. 1 omhandlede godkendelse 
må kun udstedes, hvis ejeren eller den 
godkendte person skriftligt erklærer, at 
selskabsdyrene fra deres fødsel og frem til 
tidspunktet for transporten har opholdt 
sig uden kontakt med vildtlevende dyr af 
modtagelige arter, der kan have været 
udsat for rabies.

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten lettere at forstå for brugeren.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efterfølgende ikke-kommerciel transport 
til en anden medlemsstat af de pågældende 
selskabsdyr er dog forbudt, medmindre de 
transporteres i overensstemmelse med de i 
artikel 5 fastsatte betingelser.

2. Efterfølgende ikke-kommerciel transport 
til en anden medlemsstat af de pågældende 
selskabsdyr er dog forbudt, medmindre de 
transporteres i overensstemmelse med de i 
artikel 5 fastsatte betingelser, eller 
transporten er blevet godkendt i 
overensstemmelse med artikel 6.

Or. de

Begrundelse

Artikel 6 angiver betingelserne for undtagelser, der gælder specifikt for unge dyr.
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 12 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 10, litra c), er 
antistoftitreringstesten ikke påkrævet for 
selskabsdyr, der transporteres til en 
medlemsstat:

Uanset artikel 10, litra c), er 
antistoftitreringstesten ikke påkrævet for 
selskabsdyr af de i bilag I, del A, opførte 
arter, der transporteres til en medlemsstat, 
hvis de kommer fra et tredjeland eller 
område, der er opført i den liste, der er 
fastlagt i henhold til artikel 13, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre følgende litraer mere læservenlige.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) direkte fra et tredjeland eller område 
opført i de i henhold til artikel 13 
vedtagne gennemførelsesretsakter eller
efter ophold udelukkende i en eller flere af 
de pågældende tredjelande eller områder 
eller

a) direkte eller efter ophold udelukkende i 
en eller flere af de pågældende tredjelande 
eller områder eller

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten lettere at læse.
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fra et tredjeland eller område opført i 
de i henhold til artikel 13 vedtagne 
gennemførelsesretsakter efter transit 
gennem andre tredjelande eller områder
end dem, der er opført i de i henhold til 
artikel 13 vedtagne 
gennemførelsesretsakter, forudsat at 
ejeren eller en fysisk person, der handler 
på vegne af og efter aftale med ejeren,
fremlægger dokumentation for, at 
selskabsdyrene under transitten ikke har 
været i kontakt med arter, der er 
modtagelige for rabies, og at de holdes 
sikkert om bord på et transportmiddel eller 
forbliver på en international lufthavns 
område.

b) efter transit gennem andre tredjelande 
eller områder, forudsat at ejeren eller en
godkendt person ved hjælp af en skriftlig 
erklæring fremlægger dokumentation for, 
at selskabsdyrene under transitten ikke har 
været i kontakt med dyr af arter, der er 
modtagelige for rabies, og at de holdes 
sikkert om bord på et transportmiddel eller 
forbliver på en international lufthavns 
område.

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten lettere at læse.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstilling af en liste over tredjelande og 
områder, jf. artikel 12

Opstilling af en liste over tredjelande og 
områder

Or. de

Begrundelse

Listen er ikke kun relevant for artikel 12.
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastlægger senest den
[dato indsættes: et år efter denne 
forordnings ikrafttræden] ved en
gennemførelsesretsakt en liste over 
tredjelande og områder, der har 
dokumenteret, at de anvender 
bestemmelser, som svarer til dem, der er 
fastsat i kapitel II, dette kapitel og kapitel 
VI, afdeling 2, for dyr af de i bilag I, del A, 
opførte arter.

1. Kommissionen vedtager i henhold til 
artikel 41 senest den …* delegerede 
retsakter, der opstiller en liste over 
tredjelande og områder, der har 
dokumenteret, at de anvender 
bestemmelser, som svarer til dem, der er 
fastsat i kapitel II, afdeling 1, dette kapitel 
og kapitel VI, afdeling 2, for dyr af de i 
bilag I, del A, opførte arter, og eventuelt de 
bestemmelser, der er vedtaget på grundlag 
af disse forskrifter.
___
* Denne forordnings ikrafttrædelsesdato i 
henhold til artikel 47, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger senest den
[dato indsættes: et år efter denne 
forordnings ikrafttræden] ved en 
gennemførelsesretsakt en liste over 
tredjelande og områder, der har 
dokumenteret, at de for dyr af de i bilag I, 
del A, opførte arter som minimum opfylder 
følgende kriterier:

2. Kommissionen fastlægger senest den
…* ved en gennemførelsesretsakt en liste 
over tredjelande og områder, der har 
dokumenteret, at de for dyr af de i bilag I, 
del A, opførte arter som minimum opfylder 
følgende kriterier:

___
* Denne forordnings ikrafttrædelsesdato i 
henhold til artikel 47, stk. 2.

Or. deBegrundelse

Gennemførelsesretsakten skal foreligge samtidig med forordningens ikrafttræden for at undgå 
huller i anvendelsen.
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Kapitel III – overskrift (ny) (til artikel 14)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit 2
Selskabsdyr af de i bilag I, del B, opførte 
arter

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten mere læservenlig.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De ledsages af et behørigt udfyldt 
identifikationsdokument udstedt:

c) De ledsages af et behørigt udfyldt 
identifikationsdokument udstedt:

i) i overensstemmelse med artikel 28 i) i overensstemmelse med artikel 33a
ii) i det i artikel 33 angivne format. ii) i det i artikel 31a, angivne format.

Or. de

Begrundelse

Jf. 38.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Kommissionen vedtager i henhold til 
artikel 41 senest den …* delegerede 
retsakter, der opstiller en liste over 



PE492.919v01-00 40/82 PR\909117DA.doc

DA

tredjelande og områder, der har 
dokumenteret, at de anvender 
bestemmelser, som svarer til dem, der er 
fastsat i kapitel II, afdeling 1, dette kapitel 
og kapitel VI, afdeling 2, for dyr af de i 
bilag I, del A, opførte arter, og eventuelt 
de bestemmelser, der er vedtaget på 
grundlag af disse forskrifter.
___
* Denne forordnings ikrafttrædelsesdato i 
henhold til artikel 47, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med anvendelsen af denne forordning er det nødvendigt med en liste over 
tredjelande og områder med sammenlignelige bestemmelser vedrørende transporten af de i 
bilag I, del B, opførte dyr.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Kapitel III – overskrift (ny) (til artikel 15)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit 3
Undtagelse til betingelserne vedrørende 
ikke-kommerciel transport af selskabsdyr

Or. de

Begrundelse

Der er indsat en mellemoverskrift for at gøre teksten mere læservenlig.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mærkes de pågældende selskabsdyr med 
en transponder, der ikke opfylder de 

Mærkes de pågældende selskabsdyr med 
en transponder, der ikke opfylder de 
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tekniske krav i bilag III, stiller ejeren eller 
den fysiske person, der handler på vegne 
af og efter aftale med ejeren, det 
nødvendige udstyr til aflæsning af 
transponderen til rådighed ved enhver 
kontrol af dyrets identitet, jf. artikel 20, stk.
2, artikel 24, stk. 2, artikel 35 og artikel 36, 
stk. 1.

tekniske krav i bilag III, stiller ejeren eller 
den godkendte person det nødvendige 
udstyr til aflæsning af transponderen til 
rådighed ved enhver kontrol af dyrets 
identitet, jf. artikel 20, artikel 24, stk. 2, 
artikel 35 og artikel 36, stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om minimumskvalifikationer, som 
personer, der udfører implantering af
transpondere hos selskabsdyr, skal være i 
besiddelse af.

Implanteringen af en transponder 
foretages af en bemyndiget dyrlæge.

Or. de

Begrundelse

Implanteringen af en transponder skal ske fagligt korrekt, og der skal tages hensyn til 
veterinære aspekter, så transponderens placering ikke ændrer sig. For at skabe sammenhæng 
skal nummeret på transponderen altid registreres af dyrlæger.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Udstedelse af identifikationsdokumentet

1. Det i artikel 5, litra d), omhandlede 
identifikationsdokument skal:
a) udstedes af en dyrlæge, der er 
bemyndiget hertil af den kompetente 
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myndighed
b) attestere, at kravene i artikel 5, litra a), 
b) og c), samt, hvis det er relevant, artikel 
27, litra b), nr. ii), er opfyldt; dette kan 
dokumenteres ved mere end ét 
identifikationsdokument udstedt i det i 
artikel 22, stk. 1, angivne format.
2. Det kontrolleres, at mærkningskravene 
i artikel 5, litra a), er opfyldt, inden:
a) identifikationsdokumentet udstedes i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a)
b) det dokumenteres, at kravene i stk. 1, 
litra b), er opfyldt.

Or. de

Begrundelse

En ændret udgave indgives som en ny artikel 22a.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 20 a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 a
Identifikationsdokumentets format

Or. de

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 20 a – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det i artikel 5, litra d), omhandlede 
identifikationsdokument skal have form 
af et pas efter den model, der findes i 
bilag Va. Det indeholder rubrikker til 
angivelse af de påkrævede oplysninger, jf. 
artikel 21, stk. 1.
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Or. de

Begrundelse
For bedre at kunne anvende forordningen skal den indeholde en model af 
identifikationsdokumentet. Dette vil gøre den lettere at anvende for brugeren. Bestemmelserne 
om identifikationsdokumentets format, oplysningerne i det og dets udstedelse er blevet ændret 
i overensstemmelse med logikken i anvendelsen.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 20 a – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommission tillægges beføjelser til i en 
gennemførelsesretsakt at fastsætte 
bestemmelser vedrørende sprog, 
sikkerhedsdetaljer og layout for det i stk. 1 
omhandlede pas. Den fastlægger i en 
gennemførelsesretsakt desuden 
overgangsbestemmelser for perioden frem 
til, at de eksisterende beholdninger er 
brugt op. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 43, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Medtagelse af artikel 22, stk. 2, i Kommissionens forslag i modificeret form.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 20 a – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det i stk. 1 omhandlede pas skal være
forsynet med et nummer bestående af 
ISO-koden for den udstedende 
medlemsstat efterfulgt af en entydig 
alfanumerisk kode.
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Or. de

Begrundelse

Medtagelse af artikel 22, stk. 3, i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 21– stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) navn og adresse på den bemyndigede 
dyrlæge, der udsteder eller færdiggør 
identifikationsdokumentet, samt
vedkommendes underskrift;

Or. de

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 21– stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) datoen for udtagning af blodprøver til 
rabies-antistoftitreringstesten i det i artikel 
27, litra b), nr. ii), omhandlede tilfælde

d) datoen for udtagning af blodprøver til 
rabies-antistoftitreringstesten

Or. de

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 21– stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) i henhold til artikel 5, stk. 1, andet 
afsnit, i forordning (EF) nr. 998/2003

udgår

Or. de
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Begrundelse
Henvisningen til en forordning, der skal revideres med dette forslag, slettes.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 21– stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) dyrets art, race, køn og farve;

Or. de

Begrundelse

Tilføjelse af relevante kriterier til beskrivelse af dyret for at gøre det muligt at identificere det.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 21– stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre relevante oplysninger vedrørende 
beskrivelsen af dyret og dets
sundhedstilstand.

f) andre relevante oplysninger til 
beskrivelse af dyrets sundhedstilstand.

Or. de

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den dyrlæge, der udsteder 
identifikationsdokumentet, registrerer de i 
stk. 1, litra a) og b), omhandlede 

2. Den dyrlæge, der udsteder 
identifikationsdokumentet, registrerer de i 
stk. 1, litra a) og b), omhandlede 



PE492.919v01-00 46/82 PR\909117DA.doc

DA

oplysninger og opbevarer disse i mindst 10
år fra datoen for udstedelse af 
identifikationsdokumentet.

oplysninger og opbevarer disse i et 
tidsrum, der fastsættes af den kompetente 
myndighed og skal være på mindst 3 år fra 
datoen for udstedelse af 
identifikationsdokumentet.

Or. de

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår
Identifikationsdokumentets format

1. Det i artikel 5, litra d), omhandlede 
identifikationsdokument skal have form 
af et pas, i overensstemmelse med den 
model, der fastlægges af Kommissionen 
ved en gennemførelsesretsakt, og skal 
indeholde rubrikker til angivelse af de 
påkrævede oplysninger, jf. artikel 21, stk. 
1. Gennemførelsesretsakten vedtages 
senest den [dato indsættes: tre år efter 
denne forordnings ikrafttræden] efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 43, stk. 
2.
2. Ved den i stk. 1 omhandlede 
gennemførelsesretsakt fastsættes 
bestemmelser vedrørende sprog og layout 
for det i samme stykke omhandlede pas.
3. Det i stk. 1 omhandlede pas skal være 
forsynet med et nummer bestående af 
ISO-koden for den udstedende 
medlemsstat efterfulgt af en entydig 
alfanumerisk kode.

Or. de

Begrundelse

En ændret udgave foreslås som artikel 20a (ny).
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 22 a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Udstedelse af identifikationsdokumentet

Or. de

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 22 a – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det i artikel 5, litra d), omhandlede 
identifikationsdokument udstedes af en 
dyrlæge, der er bemyndiget hertil, efter at:

Or. de

Begrundelse

På grundlag af artikel 21, stk. 1, i den ændrede udgave af Kommissionens forslag, som 
præciserer, hvem der skal udstede pas til selskabsdyr og i hvilke trin.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 22 a – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) han har kontrolleret, at dyret er 
mærket i overensstemmelse med artikel 
16, stk. 1;

Or. de

Begrundelse

På grundlag af artikel 21, stk. 1, i den ændrede udgave af Kommissionens forslag, som 



PE492.919v01-00 48/82 PR\909117DA.doc

DA

præciserer, hvem der skal udstede pas til selskabsdyr og i hvilke trin.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 22 a – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) han omhyggeligt har indsat de i artikel 
21, stk. 1, omhandlede relevante 
oplysninger i identifikationsdokumentet, 
hvorved det dokumenteres, at de krav, der 
fremgår af artikel 5, litra b) og c), samt, 
hvis det er relevant, kravene i artikel 27, 
litra b), pkt. ii, er opfyldt; og

Or. de

Begrundelse

På grundlag af artikel 21, stk. 1, i den ændrede udgave af Kommissionens forslag, som 
præciserer, hvem der skal udstede pas til selskabsdyr og i hvilke trin.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 22 a – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ejeren har underskrevet 
identifikationsdokumentet.

Or. de

Begrundelse

På grundlag af artikel 21, stk. 1, i den ændrede udgave af Kommissionens forslag, som 
præciserer, hvem der skal udstede pas til selskabsdyr og i hvilke trin.
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Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 22, stk. 1, tillader 
medlemsstaterne ikke-kommerciel 
transport til en medlemsstat fra en anden 
medlemsstat af selskabsdyr, der ledsages af 
identifikationsdokumentet udstedt i 
henhold til artikel 10, litra e):

1. Uanset artikel 20a, stk. 1, tillader 
medlemsstaterne ikke-kommerciel 
transport til en medlemsstat fra en anden 
medlemsstat af selskabsdyr, der ledsages af 
identifikationsdokumentet udstedt i 
henhold til artikel 10, litra e):

a) i overensstemmelse med artikel 24 a) i overensstemmelse med artikel 26a
b) i det i artikel 26, stk. 1, angivne format. b) i det i artikel 24a, stk. 1, angivne format.

Or. de

Begrundelse

Jf. 38. 

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Udstedelse af identifikationsdokumentet

1. Det i artikel 10, litra e), omhandlede 
identifikationsdokument skal være 
forsynet med et løbenummer og:
a) være udstedt af:
i) en embedsdyrlæge i 
afsendelsestredjelandet på grundlag af 
den fornødne dokumentation eller
ii) en dyrlæge, der er bemyndiget hertil af 
den kompetente myndighed i 
afsendelsestredjelandet, og skal 
efterfølgende være påtegnet af den 
kompetente myndighed
b) attestere, at kravene i artikel 10, litra 
a)-d), er opfyldt.
2. Det kontrolleres, at mærkningskravene 
i artikel 10, litra a), er opfyldt, inden:
a) identifikationsdokumentet udstedes i 
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overensstemmelse med stk. 1
b) det dokumenteres, at kravene i artikel 
10, litra b), c) og d), er opfyldt.

Or. de

Begrundelse
Denne artikel indgives på ny i modificeret form som en ny artikel 26a. Den nye rækkefølge 
skal gøre den mere anvendelig.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 24 a - overskrift (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 a
Identifikationsdokumentets format

Or. de

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 24 a – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det i artikel 10, litra e), omhandlede 
identifikationsdokument skal have form 
af et dyresundhedscertifikat, i 
overensstemmelse med den model, der 
findes i bilag Vb, og skal indeholde 
rubrikker til de påkrævede oplysninger, jf. 
artikel 25.

Or. de

Begrundelse

På grundlag af de ændringer af dyresundhedscertifikatets format, der er foretaget i artikel 26 
i Kommissionens forslag. For bedre at kunne anvende forordningen skal der være en model af 
identifikationsdokumentet i forordningen. Dette vil gøre den mere anvendelig for brugeren.
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Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny) – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage bestemmelser vedrørende sprog 
og layout for samt gyldighed af det i 
samme stykke omhandlede 
dyresundhedscertifikat. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 43, stk. 
2.

Or. de

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 25– stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) navn og adresse på ejeren eller den
fysiske person, der handler på vegne af og 
efter aftale med ejeren

b) ejeren eller den godkendte persons 
navn, adresse og underskrift

Or. de

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 25– stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) navn og adresse på den bemyndigede 
dyrlæge, der udsteder eller færdiggør 
identifikationsdokumentet, og 
vedkommendes underskrift

Or. de
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Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 25– stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) i henhold til artikel 5, stk. 1, andet 
afsnit, i forordning (EF) nr. 998/2003

udgår

Or. de

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 25– stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) dyrets art, race, køn og farve

Or. de

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 25– stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre relevante oplysninger vedrørende 
beskrivelsen af dyret og dets
sundhedstilstand.

f) andre relevante oplysninger til 
beskrivelse af dyrets sundhedstilstand.

Or. de
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Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 25– stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i artikel 10, litra e), omhandlede 
identifikationsdokument suppleres med en 
skriftlig erklæring underskrevet af ejeren
eller den fysiske person, der handler på 
vegne af og efter aftale med ejeren, om, at 
selskabsdyret transporteres til Unionen i 
ikke-kommercielt øjemed.

2. Det i artikel 10, litra e), omhandlede 
identifikationsdokument suppleres med en 
skriftlig erklæring underskrevet af ejeren 
eller den godkendte person om, at 
selskabsdyret transporteres til Unionen i 
ikke-kommercielt øjemed.

Or. de

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 udgår
Identifikationsdokumentets format

1. Det i artikel 10, litra e), omhandlede 
identifikationsdokument skal have form 
af et dyresundhedscertifikat, i 
overensstemmelse med den model, der 
fastlægges af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt, og skal indeholde 
rubrikker til angivelse af de påkrævede 
oplysninger, jf. artikel 25, stk. 1.
Gennemførelsesretsakten vedtages senest 
den [dato indsættes: tre år efter denne 
forordnings ikrafttræden] efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 43, stk. 
2.
2. Ved den i stk. 1 omhandlede 
gennemførelsesretsakt fastsættes 
bestemmelser vedrørende sprog og layout 
for samt gyldighed af det i samme stykke 
omhandlede dyresundhedscertifikat.

Or. de
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Begrundelse

Denne artikel indgives som artikel 24a (ny) i modificeret form og i en ændret rækkefølge.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 a
Udstedelse af identifikationsdokumentet

Det i artikel 10, litra e), omhandlede 
identifikationsdokument skal være 
forsynet med et løbenummer og udstedes 
enten af en embedsdyrlæge i 
afsendelsestredjelandet på grundlag af 
den fornødne dokumentation eller af en 
dyrlæge, der er bemyndiget hertil af den 
kompetente myndighed, og skal 
efterfølgende påtegnes af den kompetente 
myndighed, efter at dyrlægen
a) har kontrolleret, at dyret er mærket i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 1; 
og
b) omhyggeligt har indsat de i artikel 25, 
litra a) til e), omhandlede relevante 
oplysninger i identifikationsdokumentet, 
hvorved det dokumenteres, at de krav, der 
fremgår af artikel 10, stk. 1, litra b) til d), 
er opfyldt

Or. de

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 27 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 26, stk. 1, tillader 
medlemsstaterne ikke-kommerciel 
transport af selskabsdyr, der ledsages af 

Uanset artikel 24a, stk. 1, tillader 
medlemsstaterne ikke-kommerciel 
transport af selskabsdyr, der ledsages af 
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identifikationsdokumentet i det i artikel 22, 
stk. 1, angivne format, såfremt:

identifikationsdokumentet i det i artikel
20a, stk. 1, angivne format, såfremt:

Or. de

Begrundelse

Jf. 38.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 27 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de pågældende selskabsdyr indføres i en 
medlemsstat efter midlertidig flytning til 
eller transit gennem et tredjeland eller 
område fra en medlemsstat, og en dyrlæge, 
der er bemyndiget af den kompetente 
myndighed, har attesteret, at 
selskabsdyrene, inden de forlod Unionen:

b) de pågældende selskabsdyr indføres i en 
medlemsstat efter flytning til eller transit 
gennem et tredjeland eller område fra en 
medlemsstat, og en dyrlæge, der er 
bemyndiget, har attesteret, at 
selskabsdyrene, inden de forlod Unionen:

Or. de

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28. udgår
Udstedelse af identifikationsdokumentet

1. Det i artikel 9, stk. 1, litra c), 
omhandlede identifikationsdokument 
skal:
a) udstedes af en dyrlæge, der er 
bemyndiget hertil af den kompetente 
myndighed
b) attestere, at kravene i artikel 9, stk. 
1, litra a), b) og c), er opfyldt.
2. Det kontrolleres, at kravene 
vedrørende mærkning eller beskrivelse i 
artikel 9, litra a), er opfyldt, inden:
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a) identifikationsdokumentet 
udstedes i overensstemmelse med stk. 1, 
litra a)
b) det dokumenteres, at kravene i 
artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), er 
opfyldt, jf. artikel 18, stk. 3, litra c).

Or. de

Begrundelse

Denne artikel indgives på ny i modificeret form som artikel 30a (ny) for med en ændret 
rækkefølge at sikre, at bestemmelserne bliver mere anvendelige.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 28 a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 a
Identifikationsdokumentets format

Or. de

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 28 a – stk. 1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det i artikel 9, stk. 1, litra c), 
omhandlede identifikationsdokument er i 
overensstemmelse med den i bilag Vc 
angivne model og indeholder rubrikker til 
angivelse af de påkrævede oplysninger, jf. 
artikel 29.

Or. de

Begrundelse

For bedre at kunne anvende forordningen skal der medtages en model af 
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identifikationsdokumentet i forordningen. Dette vil gøre den lettere at anvende for brugeren.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 28 a – stk. 2 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommission tillægges beføjelser til i en 
gennemførelsesretsakt at fastsætte 
bestemmelser vedrørende sprog, 
sikkerhedsdetaljer, layout for samt 
gyldighed af det i stk. 1 omhandlede pas. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
43, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 29 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den bemyndigede dyrlæges navn, 
adresse og underskrift 

Or. de

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 29 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) dyrets art og, hvis det er relevant, race, 
køn og farve

Or. de
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Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 29 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre relevante oplysninger vedrørende 
beskrivelsen af dyret og dets
sundhedstilstand.

d) andre relevante oplysninger til 
beskrivelse af dyrets sundhedstilstand.

Or. de

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Identifikationsdokumentets format

1. Kommissionen fastlægger ved en 
gennemførelsesretsakt en model for det i 
artikel 9, stk. 1, litra c), omhandlede 
identifikationsdokument, som skal 
indeholde rubrikker til angivelse af de 
påkrævede oplysninger, jf. artikel 29.
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 43, stk. 
2.
2. Ved den i stk. 1 omhandlede 
gennemførelsesretsakt fastsættes 
bestemmelser vedrørende sprog og layout 
for samt gyldighed af det i samme stykke 
omhandlede identifikationsdokument.

Or. de

Begrundelse

Er indgivet i modificeret form som en ny artikel 28a.
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Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 30 a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
Udstedelse af identifikationsdokumentet

Or. de

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 30 a – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det i artikel 9, stk. 1, litra c), omhandlede 
identifikationsdokument udstedes af en 
dyrlæge, der er bemyndiget hertil, efter at:

Or. de

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 30 a – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) han har kontrolleret, at dyret er 
mærket i overensstemmelse med artikel 
16, stk. 2;

Or. de

Begrundelse

Teksten er gjort mere læservenlig for at gøre den lettere at anvende.
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Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 30 a – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) han omhyggeligt har indsat de i artikel 
29, omhandlede relevante oplysninger i 
identifikationsdokumentet, hvorved det 
dokumenteres, at de krav, der fremgår af 
artikel 9, stk. 1, er opfyldt, og

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten mere læservenlig for at gøre anvendelsen lettere.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 30 a – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ejeren har underskrevet 
identifikationsdokumentet.

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten mere læservenlig for at gøre anvendelsen lettere. Når ejeren har 
underskrevet identifikationsdokumentet, bliver det vanskeligere at foretage en usaglig 
udstedelse af et identifikationsdokument.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Udstedelse af identifikationsdokumentet

1. Det i artikel 14, stk. 1, litra c), 
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omhandlede identifikationsdokument 
skal:
a) være udstedt af:
i) en embedsdyrlæge på grundlag af den 
fornødne dokumentation eller
ii) en dyrlæge, der er bemyndiget hertil af 
den kompetente myndighed, og skal 
efterfølgende være påtegnet af den 
kompetente myndighed
b) attestere, at kravene i artikel 14, stk. 1, 
litra a), b) og c), er opfyldt.
2. Det kontrolleres, at kravene vedrørende 
mærkning eller beskrivelse i artikel 14, 
stk. 1, litra a), er opfyldt, inden:
a) identifikationsdokumentet udstedes i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a)
b) det dokumenteres, at kravene i artikel 
14, stk. 1, litra a), b) og c), er opfyldt, jf. 
artikel 18, stk. 3, litra c).

Or. de

Begrundelse

Denne artikel indgives på ny i ændret form som en ny artikel 33a.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 31 a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a
Identifikationsdokumentets format

Or. de
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Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 31 a – stk. 1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det i artikel 14, stk. 1, litra c), 
omhandlede identifikationsdokument er i 
overensstemmelse med den i bilag Vd 
angivne model og indeholder rubrikker til 
angivelse af de påkrævede oplysninger, jf. 
artikel 32, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

For bedre at kunne anvende forordningen skal der medtages en model af 
identifikationsdokumentet i forordningen. Dette vil gøre den lettere at anvende for brugeren.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 31 a – stk. 2 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommission tillægges beføjelser til i en 
gennemførelsesretsakt at fastsætte 
bestemmelser vedrørende sprog og layout 
for samt gyldighed af det i stk. 1 
omhandlede pas. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 43, stk. 
2.

Or. de
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Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) dyrets art og, hvis det er relevant, 
race, køn og farve

Or. de

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) navn og adresse på ejeren eller den
fysiske person, der handler på vegne af og 
efter aftale med ejeren

b) ejeren eller den godkendte persons 
navn, adresse og underskrift

Or. de

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den bemyndigede dyrlæges navn, 
adresse og underskrift

Or. de
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Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre relevante oplysninger vedrørende 
beskrivelsen af dyret og dets
sundhedstilstand.

d) andre relevante oplysninger til 
beskrivelse af dyrets sundhedstilstand.

Or. de

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i artikel 14, stk. 1, litra c), 
omhandlede identifikationsdokument 
suppleres med en skriftlig erklæring 
underskrevet af ejeren eller den fysiske
person, der handler på vegne af og efter 
aftale med ejeren, om, at selskabsdyret 
transporteres til Unionen i ikke-
kommercielt øjemed.

2. Det i artikel 14, stk. 1, litra c), 
omhandlede identifikationsdokument 
suppleres med en skriftlig erklæring 
underskrevet af ejeren eller den godkendte
person om, at selskabsdyret transporteres 
til Unionen i ikke-kommercielt øjemed.

Or. de

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Identifikationsdokumentets format

1.  Kommissionen fastlægger ved en 
gennemførelsesretsakt en model for det i 
artikel 14, stk. 1, litra c), omhandlede 
identifikationsdokument, som skal 
indeholde rubrikker til angivelse af de 
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påkrævede oplysninger, jf. artikel 32, stk. 
1. Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 43, stk. 
2.
2.  Ved den i stk. 1 omhandlede 
gennemførelsesretsakt fastsættes 
bestemmelser vedrørende sprog og layout 
for samt gyldighed af det i samme stykke 
omhandlede identifikationsdokument.

Or. de

Begrundelse

Indgivet på ny i modificeret form som en ny artikel 31a.

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Det i artikel 14, stk. 1, litra c), 
omhandlede identifikationsdokument skal 
være forsynet med et løbenummer og 
udstedes enten af en embedsdyrlæge i 
afsendelsestredjelandet på grundlag af 
den fornødne dokumentation eller af en 
dyrlæge, der er bemyndiget hertil af den 
kompetente myndighed, og skal 
efterfølgende være påtegnet af den 
kompetente myndighed, efter at dyrlægen
a) har kontrolleret, at dyret er mærket i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 2; 
og
b) omhyggeligt har indsat de relevante 
oplysninger i artikel 32, stk. 1, litra a) til 
c), hvorved det dokumenteres, at de krav, 
der fremgår af artikel 14, stk. 2, litra a) og 
b), er opfyldt.

Or. de
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Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Kapitel VI – afdeling 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dispensation for direkte ikke-kommerciel 
transport af selskabsdyr til 
medlemsstaterne

Dispensation for ikke-kommerciel 
transport af selskabsdyr til 
medlemsstaterne

Or. de

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset betingelserne i artikel 5, 9, 10 og 
14 kan medlemsstaterne tillade transport i 
ikke-kommercielt øjemed til deres område 
af selskabsdyr af de i bilag I opførte arter, 
der ikke opfylder de i nævnte artikler 
fastsatte betingelser, forudsat at:

1. Uanset betingelserne i artikel 5, 9, 10 og 
14 kan medlemsstaterne i særlige 
undtagelsessituationer tillade transport i 
ikke-kommercielt øjemed til deres område 
af selskabsdyr af de i bilag I opførte arter, 
der ikke opfylder de i nævnte artikler 
fastsatte betingelser, forudsat at:

Or. de

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en ansøgning om tilladelse hertil på 
forhånd er indgivet af ejeren eller den
fysiske person, der handler på vegne af og 
efter aftale med ejeren, og 
bestemmelsesmedlemsstaten har givet en 
sådan tilladelse

a) en ansøgning om tilladelse hertil på 
forhånd er indgivet af ejeren eller den
godkendte person, der handler på vegne af 
og efter aftale med ejeren, og 
bestemmelsesmedlemsstaten har givet en 
sådan tilladelse

Or. de
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Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 35 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentkontrol, identitetskontrol og 
fysisk kontrol, som skal foretages for ikke-
kommerciel transport af selskabsdyr til en 
medlemsstat fra en anden medlemsstat eller 
et tredjeland eller område opført på den i 
henhold til artikel 13, stk. 1, fastlagte liste

Dokumentkontrol, identitetskontrol og 
fysisk kontrol, som skal foretages for ikke-
kommerciel transport af selskabsdyr til en 
medlemsstat fra en anden medlemsstat eller 
et tredjeland eller område i henhold til 
artikel 13, stk. 1, og artikel 14a

Or. de

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager målrettet 
eller stikprøvebaseret dokumentkontrol og 
identitetskontrol, samt om nødvendigt 
fysisk kontrol, af selskabsdyr, der i ikke-
kommercielt øjemed transporteres til en 
medlemsstat fra en anden medlemsstat eller 
fra et tredjeland eller område, der er opført 
i den i henhold til artikel 13, stk. 1, 
vedtagne gennemførelsesretsakt, for på 
ikke-diskriminerende vis at kontrollere, at 
betingelserne i kapitel II er overholdt, jf. 
dog artikel 15.

1. Medlemsstaterne foretager målrettet 
eller stikprøvebaseret dokumentkontrol og 
identitetskontrol, samt om nødvendigt 
fysisk kontrol, af selskabsdyr, der i ikke-
kommercielt øjemed transporteres til en 
medlemsstat fra en anden medlemsstat eller 
fra et tredjeland eller område, der er opført 
i den i henhold til artikel 13, stk. 1, og 
artikel 14 vedtagne gennemførelsesretsakt, 
for på ikke-diskriminerende vis at 
kontrollere, at betingelserne i kapitel II er 
overholdt, jf. dog artikel 15.

Or. de
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Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ejeren eller en fysisk person, der 
handler på vegne af og efter aftale med 
ejeren, skal ved enhver ikke-kommerciel 
transport til en medlemsstat fra en anden 
medlemsstat eller et tredjeland eller 
område, der er opført i henhold til artikel 
13, stk. 1, efter anmodning fra den 
kompetente myndighed, der er ansvarlig 
for den i nærværende artikel, stk. 1, 
omhandlede kontrol:

2. Ejeren eller en godkendt person skal ved 
enhver ikke-kommerciel transport til en 
medlemsstat fra en anden medlemsstat eller 
et tredjeland eller område, der er opført i 
henhold til artikel 13, stk. 1, og artikel 14,
efter anmodning fra den kompetente 
myndighed, der er ansvarlig for den i 
nærværende artikel, stk. 1, omhandlede 
kontrol:

Or. de

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forevise identifikationsdokumentet, der 
attesterer overensstemmelse med 
betingelserne for en sådan transport, i det 
format, der er angivet i:

a) forevise det i henhold til denne
forordning påkrævede 
identifikationsdokument, der attesterer 
overensstemmelse med betingelserne for 
en sådan transport:

i) artikel 22, stk. 1, eller
ii) Artikel 23, stk. 1

Or. de

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 36 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentkontrol, identitetskontrol og Dokumentkontrol, identitetskontrol og 
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fysisk kontrol, som skal foretages for ikke-
kommerciel transport til en medlemsstat fra 
et tredjeland eller område

fysisk kontrol, som skal foretages for ikke-
kommerciel transport til en medlemsstat fra 
et tredjeland eller område, der ikke er 
opført i henhold til artikel 13, stk. 1, eller 
artikel 14a

Or. de

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ikke-kommerciel transport af 
selskabsdyr til en medlemsstat fra andre 
tredjelande eller områder end dem, der er 
opført i den i henhold til artikel 13, stk. 1, 
vedtagne gennemførelsesretsakt, 
underkastes dokumentkontrol og 
identitetskontrol, samt om nødvendigt 
fysisk kontrol, af den kompetente 
myndighed på indgangsstedet for rejsende.

1. Ikke-kommerciel transport af 
selskabsdyr til en medlemsstat fra andre 
tredjelande eller områder end dem, der er 
opført i den i henhold til artikel 13, stk. 1,
og artikel 14a vedtagne 
gennemførelsesretsakt, underkastes
dokumentkontrol og identitetskontrol, samt 
om nødvendigt fysisk kontrol, af den 
kompetente myndighed på indgangsstedet 
for rejsende for at kontrollere, at 
betingelserne i kapitel III er overholdt.

Or. de

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ejeren eller en fysisk person, der 
handler på vegne af og efter aftale med 
ejeren, skal ved indrejse i en medlemsstat 
fra andre tredjelande eller områder end 
dem, der er opført i den i henhold til artikel 
13, stk. 1, vedtagne gennemførelsesretsakt, 
efter anmodning fra den kompetente 
myndighed, jf. stk. 1:

2. Ejeren eller en godkendt person skal ved 
indrejse i en medlemsstat fra andre 
tredjelande eller områder end dem, der er 
opført i den i henhold til artikel 13, stk. 1,
og artikel 14a vedtagne 
gennemførelsesretsakt, efter anmodning fra 
den kompetente myndighed, jf. stk. 1, på 
indgangsstedet for rejsende:
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Or. de

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forevise identifikationsdokumentet, der 
attesterer overensstemmelse med 
betingelserne for en sådan transport, i det 
format, der er angivet i:

a) forevise identifikationsdokumentet, der 
attesterer overensstemmelse med 
betingelserne for en sådan transport, i det 
format, der angivet i denne forordning.

i) artikel 26, stk. 1, eller
ii) Artikel 27, litra b)

Or. de

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fører bog over den kontrol, der er 
foretaget

b) fører bog over det samlede antal 
gennemførte kontroller, der er foretaget, 
samt påtaler

Or. de

Begrundelse

Begrænsning af den administrative byrde, da det senere kun er eventuelle resultater 
vedrørende påtaler, der har interesse.

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) attesterer den kontrol, der er foretaget, i
det identifikationsdokument, der er 

c) attesterer den kontrol, der er foretaget, i
identifikationsdokumentet.
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omhandlet i:
i) artikel 10, litra e), eller
ii) Artikel 27, litra b).

Or. de

Begrundelse

Formålet er at gøre teksten mere læservenlig.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis det i forbindelse med den i artikel 
35 og 36 omhandlede kontrol konstateres, 
at et selskabsdyr ikke opfylder de i kapitel 
II og III fastsatte betingelser, beslutter den 
kompetente myndighed efter samråd med 
embedsdyrlægen:

1. Hvis det i forbindelse med den i artikel 
35 og 36 omhandlede kontrol konstateres, 
at et selskabsdyr ikke opfylder de i kapitel 
II og III fastsatte betingelser, beslutter den 
kompetente myndighed efter samråd med 
embedsdyrlægen og, hvis det er 
nødvendigt, ejeren eller den godkendte 
person.

Or. de

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sende selskabsdyret tilbage til 
afsendelseslandet eller -området eller

a) at sende selskabsdyret tilbage til 
afsendelseslandet eller -området, idet 
udgifterne afholdes af ejeren, eller

Or. de
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Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at holde selskabsdyret isoleret under 
officiel kontrol, indtil dyret opfylder de i 
kapitel II og III fastsatte betingelser, idet 
udgifterne afholdes af ejeren, eller

b) at holde selskabsdyret isoleret under 
officiel kontrol, indtil dyret opfylder de i 
kapitel II eller III fastsatte betingelser, idet 
udgifterne afholdes af ejeren, eller

Or. de

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at aflive selskabsdyret - uden økonomisk 
kompensation til ejeren eller den fysiske 
person, der handler på vegne af og efter 
aftale med ejeren - hvis det ikke er praktisk 
muligt at sende dyret tilbage eller isolere 
det.

c) som sidste udvej at aflive selskabsdyret -
uden økonomisk kompensation til ejeren 
eller den fysiske person, der handler på 
vegne af og efter aftale med ejeren - hvis 
det ikke er praktisk muligt at sende dyret 
tilbage eller isolere det.

Or. de

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 38 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis rabies konstateres eller spredes i en 
medlemsstat, et tredjeland eller et område 
og vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod 
folke- eller dyresundheden, kan 
Kommissionen på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en medlemsstat øjeblikkelig 
og i overensstemmelse med situationens 
alvorlighed træffe en af følgende 

Hvis rabies eller en anden sygdom eller 
infektion konstateres eller spredes i en 
medlemsstat, et tredjeland eller et område 
og vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod 
folke- eller dyresundheden, kan 
Kommissionen på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en medlemsstat øjeblikkelig 
og i overensstemmelse med situationens 
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foranstaltninger ved en 
gennemførelsesretsakt:

alvorlighed træffe en af følgende 
foranstaltninger ved en 
gennemførelsesretsakt:

Or. de

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne giver senest den [dato 
indsættes: et år efter denne forordnings 
ikrafttræden] offentligheden klare og 
lettilgængelige oplysninger om følgende:

1. Medlemsstaterne giver offentligheden 
klare og lettilgængelige oplysninger om 
følgende:

Or. de

Begrundelse

Offentligheden skal informeres samtidig med ikrafttrædelsen af denne forordning, således at 
den er bekendt med de nye regler, når denne forordning begynder at gælde.

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) listen over indgangssteder for rejsende, 
jf. artikel 36, stk. 3, herunder den 
kompetente myndighed, der er udpeget til 
at foretage den i artikel 36, stk. 4, 
omhandlede kontrol

d) listen over indgangssteder for rejsende, 
jf. artikel 36, stk. 3, eller i henhold til 
artikel 10, stk. 2, herunder den kompetente 
myndighed, der er udpeget til at foretage 
den i artikel 36, stk. 4, omhandlede kontrol

Or. de
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Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) oplysninger om rabiesvaccinationer, 
hvortil der findes en 
markedsføringstilladelse i henhold til 
artikel 1, litra b), i bilag IV samt særlige 
anvisninger vedrørende brugen.

Or. de

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på at undgå, at 
kommercielle transporter finder sted 
svigagtigt, under foregivende af at der er 
tale om ikke-kommerciel transport af 
selskabsdyr, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
41 vedrørende begrænsning af antallet af 
selskabsdyr af de i bilag I opførte arter, 
der kan ledsage ejeren eller en fysisk 
person, der handler på vegne af og efter 
aftale med ejeren, under en enkelt ikke-
kommerciel transport.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det højeste antal og undtagelsesbestemmelserne fastsættes i ændringsforslaget til artikel 4a i 
denne forordning.
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Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 7, stk. 
1, artikel 16, stk. 2, andet afsnit, artikel 18, 
stk. 1, første afsnit, og artikel 40 tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den (*).

2. De delegerede beføjelser i artikel 4a, 
artikel 7, stk. 1, artikel 16, stk. 2, andet 
afsnit, artikel 18, stk. 1, første afsnit, og 
artikel 40 tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra den (*).
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller 
Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 
senest tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
____
* Datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. de

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver senest den [dato 
indsættes: et år efter denne forordnings 
ikrafttræden] Kommissionen meddelelse
om disse bestemmelser og meddeler
omgående senere ændringer af betydning 
for bestemmelserne.

Medlemsstaterne underretter
Kommissionen om disse bestemmelser og
underretter omgående Kommissionen om
senere ændringer.

Or. de
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Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ophævelsen af den i stk. 1 
omhandlede forordning berører ikke 
Kommissionens delegerede forordning nr. 
1152/2011, som blev godkendt på 
grundlag af artikel 5, stk. 1, i den 
omhandlede forordning.

Or. de

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 22, stk. 1, anses 
identifikationsdokumentet for at være i 
overensstemmelse med denne forordning, 
når:

1. Uanset artikel 20a, stk. 1, anses 
identifikationsdokumentet for at være i 
overensstemmelse med denne forordning, 
når:

Or. de

Begrundelse

Jf. 38. 

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det er udfærdiget i overensstemmelse 
standardcertifikatet i bilag II til afgørelse 
2003/803/EU

a) det blev udfærdiget i overensstemmelse 
standardcertifikatet i bilag II til afgørelse 
2003/803/EU

Or. de
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Begrundelse

Med forordningens ikrafttræden sker udstedelsen af identifikationsdokumenter i 
overensstemmelse med modellen i bilagene. Afgørelsen 2003/803/EU finder kun anvendelse 
på allerede udstedte dokumenter.

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det er udstedt senest et år efter datoen 
for den i henhold til artikel 22, stk. 1, 
vedtagne gennemførelsesretsakts 
ikrafttræden.

b) inden datoen for den i henhold til artikel 
22, stk. 1, vedtagne gennemførelsesretsakts 
ikrafttræden.

Or. de

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 26, stk. 1, anses 
identifikationsdokumentet for at være i 
overensstemmelse med denne forordning, 
når:

2. Uanset artikel 24a, stk. 1, anses 
identifikationsdokumentet for at være i 
overensstemmelse med denne forordning, 
når:

Or. de

Begrundelse

Vgl. 38.

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det er udfærdiget i overensstemmelse a) det blev udfærdiget i overensstemmelse
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standardcertifikatet i bilag II til afgørelse 
2011/874/EU

med standardcertifikatet i bilag II til 
afgørelse 2011/874/EU

Or. de

Begrundelse
Med forordningens ikrafttræden sker udstedelsen af identifikationsdokumenter i 
overensstemmelse med modellen i bilagene. Afgørelsen 2011/874/EU finder kun anvendelse 
på allerede udstedte dokumenter.

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det er udstedt senest et år efter datoen 
for den i henhold til artikel 26, stk. 1, 
vedtagne gennemførelsesretsakts 
ikrafttræden.

b) inden datoen for den i henhold til artikel 
26, stk. 1, vedtagne gennemførelsesretsakts 
ikrafttræden.

Or. de

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den [dato indsættes: et 
år efter denne forordnings ikrafttræden].

Den anvendes fra ...*

_____

* 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. de
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Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. de

Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Bilag V a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Va
(Modellen vil skulle udarbejdes i 
forbindelse med de interinstitutionelle 
forhandlinger om denne forordning)

Or. de

Begrundelse
For bedre at kunne anvende forordningen skal der medtages en model af 
identifikationsdokumentet i forordningen. Bestemmelserne om identifikationsdokumentets 
format, oplysningerne i det og dets udstedelse er blevet ændret i overensstemmelse med 
logikken i anvendelsen.

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Bilag V b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Vb
Model for identifikationsdokumentet i 

henhold til artikel 24a
(Modellen vil skulle udarbejdes i 
forbindelse med de interinstitutionelle 
forhandlinger om denne forordning)  
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Or. de

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Bilag V c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Vc
Model for identifikationsdokumentet i 

henhold til artikel 28a
(Modellen vil skulle udarbejdes i 
forbindelse med de interinstitutionelle 
forhandlinger om denne forordning)  

Or. de

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Bilag V d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Vd
Model for identifikationsdokumentet i 

henhold til artikel 31a
(Modellen vil skulle udarbejdes i 
forbindelse med de interinstitutionelle 
forhandlinger om denne forordning)  

Or. de
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BEGRUNDELSE

Introduktion

Transporten af selskabsdyr er siden 2003 blevet reguleret af forordning nr. 998/2003 og dens 
17 efterfølgende ændringer. Men i den pågældende periode har miljøet for transport af 
selskabsdyr ændret sig: Kommissionen og medlemsstaterne har bl.a. med succes gennemført 
kampagner mod rabies, hvilket har betydet, at rabies nu i princippet kan anses for at være 
udryddet i mange dele af EU, om end der som altid kræves permanent overvågning. Rabies, 
eller dets fravær, var en af de primære, men ikke eneste, grund til at fastholde en særlig 
overgangsordning for transporten af dyr til nogle medlemsstaters område (artikel 6, 8 og 16 i 
Rådets forordning nr. 998/2003).

Udløbet af en anden overgangsperiode i henhold til artikel 4, stk. 1, (mærkning ved hjælp af 
tatovering eller transponder) var en anden god grund til at revidere den nuværende forordning 
nr. 998/2003.  

Desuden trådte Lissabontraktaten i kraft i denne periode, og forordning nr. 998/2003 var kun 
delvist blevet bragt i overensstemmelse med denne (ved forordning nr. 438/2010). Derfor er 
en tilpasning af tidligere komitologiforanstaltninger til de nye artikler i TEUF 290 og 291 et 
logisk næste trin, som Kommissionen i en erklæring, der er vedlagt forordning nr. 438/2010, 
har forpligtet sig til at tage.

Bemærkninger.

 Ordførerens hovedformål er at gøre det lettere for ejere af selskabsdyr at rejse med 
deres dyr inden for EU eller til tredjelande og samtidig at respektere et højt 
sikkerhedsniveau med hensyn til eventuelle risici for dyre- eller folkesundheden.
Ordføreren har derfor søgt at gøre teksten i Kommissionens forslag lettere at læse og 
klarere for at give mulighed for, at den anvendes klart og entydigt af ejere af kæledyr, 
dyrlæger, håndhævelsespersonale, kompetente myndigheder og andre aktører, der er 
involveret i ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Følgelig er ordlyden i og nogle 
steder rækkefølgen af visse artikler blevet ændret, mens hovedbudskabet i en respektiv 
bestemmelse ofte er blevet bevaret. Sådanne ændringer er anført i begrundelsen.

 Ordføreren er enig i, at det dobbelte retsgrundlag er bevaret og blevet tilpasset de 
tilsvarende artikler i Lissabontraktaten, dvs. artikel 43, stk. 2, (landbrug) og 168, stk. 
4, (folkesundhed).

  
 Erfaringer viser, at transport i kommerciel øjemed af hunde, katte og sommetider 

fritter ofte camoufleres svigagtigt som ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, hvor 
man forsøger at omgå anvendelsen af de strengere regler for handel og import af 
sådanne dyr. For at forhindre den slags praksisser begrænser de nuværende regler, der 
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er baseret på Kommissionens forordning nr. 388/2010, det højeste antal dyr, som kan 
ledsage en ejer, til fem. Denne begrænsning har dog i praksis medført enorme 
vanskeligheder for de borgere, som ønsker at deltage i bestemte konkurrencer, 
udstillinger og sportsbegivenheder, hvor de skal rejse mellem forskellige 
medlemsstater med mere end fem dyr. Ordføreren foreslår derfor en række særlige 
undtagelser fra dette maksimale antal, som er tilstrækkeligt klare og pragmatiske for 
både deltagerne ved disse begivenheder og de myndigheder, der står for 
gennemførelsen og håndhævelsen af disse regler.

 De nuværende bestemmelser indrømmer medlemsstaterne rettighederne til at tillade 
særlige undtagelser fra den obligatoriske rabiesvaccination for hunde, katte og fritter, 
der er yngre end tre måneder. Disse undtagelser er baseret på det faktum, at det, set ud 
fra et veterinært synspunkt, ikke er hensigtsmæssigt at vaccinere så unge dyr. Fra 
tidspunktet for vaccinationen indtil der er opnået fuld immunisering, kan der dog gå 
fire uger, afhængigt af den anvendte vaccine. De nuværende regler imødegår ikke 
dette hul, idet der hersker usikkerhed, hvis man ønsker at rejse med unge dyr, der er 
ældre end 12 uger, men ikke har den beskyttende immunisering i overensstemmelse 
med bilag IV, pkt. 2, litra d). Ordføreren foreslår derfor, at denne situation præciseres 
for alle aktører, ved at man tillader unge dyr på mellem 12 og 16 uger at blive fritaget 
fra gyldighedskravene om en vaccination mod rabies i bilag IV.

 Strukturen og ordlyden i reglerne for, hvordan man udfylder 
identifikationsdokumenterne, har skabt forvirring blandt dyrlæger og ejere af 
selskabsdyr. Ordføreren foreslår derfor en ny struktur for disse dele af forordningen: i 
hver del anføres først det krævede format for det respektive identifikationsdokument 
efter typen af dyr og typen af ikke-kommerciel transport (transport mellem EU-
medlemsstater eller indrejse fra tredjelande); derefter anføres alle de relevante punkter, 
der skal udfyldes af en dyrlæge. I slutningen af hver del beskrives den procedure, som 
en dyrlæge skal overholde for at udfylde identifikationsdokumentet på behørig vis.
Der foreslås enkelte yderligere punkter med henblik på at forbedre identifikationen af 
de respektive dyr og for bedre at beskytte identifikationsdokumenterne mod 
dokumentfalsk. I stedet for at lave krydsreferencer til andre artikler i denne forordning 
har ordføreren så vidt muligt forsøgt at redegøre for de krav og bestemmelser, der er 
nødvendige for at opfylde en given artikel.

For at forbedre brugervenligheden, lette anvendelsen af denne forordning samt 
garantere sammenhæng vil ordføreren gerne medtage en model af hver type 
identifikationsdokument i bilaget til denne forordning, så det ikke længere bliver 
nødvendigt at søge og læse i adskillige efterfølgende procedureakter for at finde det 
korrekte layout.


