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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. [...].
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lemmikkieläinten ei-
kaupallisista kuljetuksista
(COM(2012)0089 – C7-0080/2012 – 2012/0039(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0089),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0080/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean [...] antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tähän päätöslauselmaan liitetyn lausumansa;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ...  ..., s. ...
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Tarkistus 1
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eläinten terveyttä koskevista 
vaatimuksista eläinten, siemennesteen, 
munasolujen ja alkioiden yhteisön 
sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa 
siltä osin kuin niitä eivät koske direktiivin 
90/425/ETY liitteessä A olevassa I 
jaksossa mainittujen erityisten yhteisön 
säädösten eläinten terveyttä koskevat 
vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 
annetussa neuvoston direktiivissä 
92/65/ETY1, vahvistetaan muun muassa 
koirien, kissojen ja frettien, jotka kuuluvat 
raivotaudille alttiisiin eläinlajeihin, 
kauppaan ja tuontiin sovellettavat eläinten 
terveyttä koskevat vaatimukset. Koska 
kyseisiä lajeja pidetään myös 
lemmikkieläiminä ja kuljetetaan usein 
muissa kuin kaupallisissa tarkoituksissa 
omistajansa mukana unionissa ja unioniin, 
tässä asetuksessa olisi säädettävä 
jäsenvaltioihin suuntautuviin kyseisten 
lajien ei-kaupallisiin kuljetuksiin 
sovellettavista eläinten terveyttä koskevista 
vaatimuksista. Kyseiset lajit on lueteltu 
asetuksen liitteessä I olevassa A osassa.

(5) Eläinten terveyttä koskevista 
vaatimuksista eläinten, siemennesteen, 
munasolujen ja alkioiden yhteisön 
sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa 
siltä osin kuin niitä eivät koske direktiivin 
90/425/ETY liitteessä A olevassa I 
jaksossa mainittujen erityisten yhteisön 
säädösten eläinten terveyttä koskevat 
vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 
annetussa neuvoston direktiivissä 
92/65/ETY2, vahvistetaan muun muassa 
koirien, kissojen ja frettien, jotka kuuluvat 
raivotaudille alttiisiin eläinlajeihin, 
kauppaan ja tuontiin sovellettavat eläinten 
terveyttä koskevat vaatimukset. Koska 
kyseisiä lajeja pidetään myös 
lemmikkieläiminä, jotka seuraavat usein 
muissa kuin kaupallisissa tarkoituksissa 
omistajaansa tai muuta valtuutettua 
henkilöä unionissa ja unioniin, tässä 
asetuksessa olisi säädettävä jäsenvaltioihin 
suuntautuviin kyseisten lajien ei-
kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista 
eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista. 
Kyseiset lajit on lueteltu asetuksen 
liitteessä I olevassa A osassa.

Or. de

Perustelu

Tarkistus parantaa luettavuutta käyttäjän kannalta.

Tarkistus 2
Horst Schnellhardt
                                               
1 EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.
2 EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi luettelon olisi sisällettävä kaikki 
lintulajit lukuun ottamatta siipikarjaa, joka 
kuuluu direktiivin 92/65/ETY ja eläinten 
terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön 
sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien 
kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
neuvoston direktiivin 2009/158/EY1

soveltamisalaan, sekä jyrsijät ja kesyt kanit.

(8) Lisäksi luettelon olisi sisällettävä kaikki 
lintulajit lukuun ottamatta siipikarjaa, joka 
kuuluu direktiivin 92/65/ETY ja eläinten 
terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön 
sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien 
kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
neuvoston direktiivin 2009/158/EY2, 
soveltamisalaan, sekä jyrsijät ja kanit, 
lukuun ottamatta niitä, jotka on 
tarkoitettu elintarviketuotantoon ja 
määritelty eläinperäisiä elintarvikkeita 
koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 
29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 853/20041liitteessä I.

_______
1 EUVL L 139, s. 55.

Or. de

Tarkistus 3
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta erotettaisiin selvästi toisistaan 
säännöt, jotka koskevat koirien, kissojen ja 
frettien ei-kaupallisia kuljetuksia, ja 
säännöt, jotka koskevat direktiivissä 
92/65/ETY säädettyjä eläinten terveyttä 
koskevia vaatimuksia koirien, kissojen ja 
frettien unionin sisäisessä kaupassa ja 
tuonnissa unioniin kolmansista maista, 
tässä asetuksessa olisi lemmikkieläimen 
määrittelyn lisäksi määriteltävä tällaisten 
eläinten ei-kaupalliset kuljetukset 

(12) Jotta erotettaisiin selvästi toisistaan 
säännöt, jotka koskevat koirien, kissojen ja 
frettien ei-kaupallisia kuljetuksia, ja 
säännöt, jotka koskevat direktiivissä 
92/65/ETY säädettyjä eläinten terveyttä 
koskevia vaatimuksia koirien, kissojen ja 
frettien unionin sisäisessä kaupassa ja 
tuonnissa unioniin kolmansista maista, 
tässä asetuksessa olisi lemmikkieläimen 
määrittelyn lisäksi määriteltävä tällaisten 
eläinten ei-kaupalliset kuljetukset 

                                               
1 EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.
2 EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.
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kuljetuksiksi, joihin ei suoraan tai 
välillisesti liity tai joiden tavoitteena ei ole 
taloudellinen hyöty tai omistajuuden 
siirto.

kuljetuksiksi, joissa tällainen 
lemmikkieläin kulkee omistajansa tai 
valtuutetun henkilön mukana. Kokemus 
on osoittanut, että tällaisen kuljetuksen 
aikana ei ole aina mahdollista, että 
lemmikkieläin on koko ajan omistajansa 
tai valtuutetun henkilön välittömässä 
läheisyydessä. Riittävän hyvin 
perustelluissa ja dokumentoiduissa 
tilanteissa kuljetusta olisi pidettävä 
vastaavana kuin omistajan tai valtuutetun 
henkilön seurassa, jos lemmikkieläimen 
kuljetusaika keskeytyy tai olinpaikka 
vaihtuu enintään viiden päivän ajaksi.

Or. de

Tarkistus 4
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tähänastisesta sääntöjen 
soveltamisesta saadut kokemukset 
osoittavat, että kaupankäynti liitteessä I 
olevassa A osassa luetelluilla eläimillä 
voidaan salata vilpillisellä tavalla. 
Tällaisten käytäntöjen luomisen 
estämiseksi tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava, kuinka monta liitteessä I 
olevassa A osassa lueteltua 
lemmikkieläintä enintään saa olla 
omistajansa tai valtuutetun henkilön 
mukana. Tämän enimmäismäärän 
ylittämisen olisi kuitenkin oltava 
mahdollista mutta vain tietyin 
vahvistetuin edellytyksin.

Or. de

Tarkistus 5
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Raivotautitilanteen parannuttua 
unionissa Irlanti, Malta, Ruotsi ja 
Yhdistynyt kuningaskunta luopuivat 
pakollisesta kuuden kuukauden 
karanteenijärjestelmästä, jotka ne 
vuosikymmeniä sovelsivat alueelleen 
kuljetettaviin tiettyihin lemmikkieläimiin, 
ja korvasivat sen vaihtoehtoisella 
järjestelmällä, joka on vähemmän 
rajoittava ja antaa asetuksessa (EY) N:o 
998/2003 vahvistetun vastaavan 
turvallisuustason. Kyseiset jäsenvaltiot on 
lueteltu asetuksen (EY) N:o 998/2003 
liitteessä II olevassa A osassa, ja niiden 
oli 31 päivään joulukuuta 2011 asti 
määrä vaatia voimassa olevan 
raivotautirokotuksen lisäksi kansallisten 
sääntöjen mukaisesti tehty 
raivotautirokotuksen tehokkuutta koskeva 
maahantuloa edeltävä tarkastus muista 
jäsenvaltioista ja tietyistä kolmansista 
maista ja tietyiltä kolmansilta alueilta 
tuleville lemmikkikoirille ja -kissoille.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ei tarvita enää selvennöksenä uudessa asetuksessa.

Tarkistus 6
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Asetuksen (EY) N:o 998/2003 
liitteessä II olevan B osan 1 jaksossa 
vahvistetaan luettelo muista 
jäsenvaltioista sekä maista ja alueista, 
jotka kyseistä asetusta sovellettaessa 
katsotaan osaksi kyseisiä jäsenvaltioita 

Poistetaan.
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siksi, että kuljetuksia koskevia kansallisia 
edellytyksiä sovelletaan asetuksen 
liitteessä I lueteltuihin eläinlajeihin, tai 
jotka katsotaan voitavan rinnastaa 
jäsenvaltioihin, kun kyseisiä eläimiä 
kuljetetaan muissa kuin kaupallisissa 
tarkoituksissa jäsenvaltioiden ja kyseisten 
maiden ja alueiden välillä.

Or. de

Perustelu
Ei tarvita enää selvennöksenä uudessa asetuksessa.

Tarkistus 7
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 
säädetyn siirtymäkausijärjestelmän 
päättymisen takia ja unionin 
lainsäädännön selkeyden varmistamiseksi 
tämän asetuksen liitteessä II olisi 
vahvistettava jäsenvaltioiden luettelo, 
johon sisältyvät Irlanti, Malta, Ruotsi, 
Yhdistynyt kuningaskunta, jäsenvaltioihin 
kuuluvat alueet ja Gibraltar, ja tässä 
asetuksessa olisi selkeytettävä eläinten 
terveyttä koskevat vaatimukset, joita 
sovelletaan liitteessä I olevassa A osassa 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien 
lemmikkieläinten ei-kaupallisiin 
kuljetuksiin jäsenvaltiosta toiseen tai 
kolmansista maista tai kolmansilta
alueilta jäsenvaltioon.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tässä asetuksessa on tarkoitus käyttää EU-sopimuksissa yleistä jäsenvaltion määritelmää, 
joten liitettä II ei enää tarvita.

Tarkistus 8
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Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 
säädetään myös, että siirtymäkauden ajan 
sen liitteessä I olevassa A ja B osassa 
luetteloituihin lajeihin kuuluvat 
lemmikkieläimet katsotaan 
tunnistusmerkityiksi, jos niissä on tatuointi, 
jonka merkinnät ovat selkeästi luettavissa, 
tai elektroninen tunnistusmerkintä 
(mikrosiru). Tässä asetuksessa olisi sen
vuoksi selkeytettävä 3 päivänä heinäkuuta 
2011 päättyvän siirtymäkauden jälkeen 
sovellettavat säännöt, jotka koskevat 
liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen 
eläinlajien tunnistusmerkintää, sekä 
merkinnän suorittajia koskevat 
pätevyysvaatimukset.

(17) Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 
säädetään myös, että siirtymäkauden ajan 
sen liitteessä I olevassa A ja B osassa 
luetteloituihin lajeihin kuuluvat 
lemmikkieläimet katsotaan 
tunnistusmerkityiksi, jos niissä on tatuointi, 
jonka merkinnät ovat selkeästi luettavissa, 
tai elektroninen tunnistusmerkintä 
(mikrosiru). Tässä asetuksessa olisi sen 
vuoksi vahvistettava 3 päivänä heinäkuuta 
2011 päättyvän siirtymäkauden jälkeen 
sovellettavat säännöt, jotka koskevat 
liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen 
eläinlajien tunnistusmerkintää.

Or. de

Tarkistus 9
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Mikrosirun asentaminen on 
invasiivinen toimenpide, jonka 
suorittamiseen vaaditaan tietty pätevyys. 
Siksi mikrosirun saa asettaa vain 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä 
eläinlääkäri.

Or. de
Tarkistus 10
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Liitteessä I olevassa A osassa (20) Liitteessä I olevassa A osassa 



PR\909117FI.doc 11/86 PE492.919v01-00

FI

lueteltuihin lajeihin kuuluville 
lemmikkieläimille ennen kolmen 
kuukauden ikää annetut 
raivotautirokotukset eivät ehkä anna 
immuniteettisuojaa, koska ne kilpailevat 
emosta siirtyvien vasta-aineiden kanssa. 
Siksi rokotevalmistajat suosittelevat, ettei 
nuoria eläimiä rokotettaisi ennen kyseistä 
ikää. Liitteessä I olevassa A osassa 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien raivotautia 
vastaan rokottamattomien nuorten eläinten 
ei-kaupallisten kuljetusten sallimiseksi 
tässä asetuksessa olisi näin ollen säädettävä 
tietyistä toteutettavista ennaltaehkäisevistä 
toimenpiteistä ja annettava jäsenvaltioille 
mahdollisuus sallia tällaiset kuljetukset 
alueelleen, kun nuorten eläinten osalta on 
noudatettu kyseisiä toimenpiteitä.

lueteltuihin lajeihin kuuluville 
lemmikkieläimille ennen kolmen 
kuukauden ikää annetut 
raivotautirokotukset eivät ehkä anna 
immuniteettisuojaa, koska ne kilpailevat 
emosta siirtyvien vasta-aineiden kanssa. 
Siksi rokotevalmistajat suosittelevat, ettei 
nuoria eläimiä rokotettaisi ennen kyseistä 
ikää. Liitteessä I olevassa A osassa 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien raivotautia 
vastaan nuorten eläinten, joita ei ole 
rokotettu tai jotka on rokotettu mutta 
joilla ei vielä ole immuunisuojaa, ei-
kaupallisten kuljetusten sallimiseksi tässä 
asetuksessa olisi näin ollen säädettävä 
tietyistä toteutettavista ennaltaehkäisevistä 
toimenpiteistä ja annettava jäsenvaltioille 
mahdollisuus sallia tällaiset kuljetukset 
alueelleen, kun nuorten eläinten osalta on 
noudatettu kyseisiä toimenpiteitä.

Or. de

Tarkistus 11
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Niiden edellytysten 
yksinkertaistamiseksi, jotka koskevat 
liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten ei-
kaupallisia kuljetuksia sellaisten 
jäsenvaltioiden välillä, joiden tilanteet 
raivotaudin osalta ovat yhtä suotuisat, tässä 
asetuksessa olisi säädettävä myös 
mahdollisuudesta vahvistaa edellytykset 
raivotautirokotusta koskevasta 
vaatimuksesta poikkeamiselle. Tällaisten 
toimenpiteiden olisi perustuttava 
tieteellisesti validoituun tietoon, ja niitä 
olisi sovellettava suhteutettuna siihen 
kansanterveydelliseen tai eläinten terveyttä 
koskevaan riskiin, joka liittyy raivotaudille 

(21) Niiden edellytysten 
yksinkertaistamiseksi, jotka koskevat 
liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten ei-
kaupallisia kuljetuksia sellaisten 
jäsenvaltioiden välillä, joiden tilanteet 
raivotaudin osalta ovat yhtä suotuisat ja 
raivotaudin kulkeutumisriski 
merkityksettömän pieni, tässä asetuksessa 
olisi säädettävä myös mahdollisuudesta 
vahvistaa edellytykset raivotautirokotusta 
koskevasta vaatimuksesta poikkeamiselle. 
Tällaisten toimenpiteiden olisi perustuttava 
tieteellisesti validoituun tietoon, ja niitä 
olisi sovellettava suhteutettuna siihen 
kansanterveydelliseen tai eläinten terveyttä 
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alttiiden eläinten ei-kaupallisiin 
kuljetuksiin. Niiden olisi sisällettävä 
säännöt jäsenvaltioiden tai niiden osien 
luokittelemiseksi sekä menettelyt, joiden 
mukaisesti poikkeuksen soveltamista 
vaativien jäsenvaltioiden olisi jatkuvasti 
pystyttävä esittämään perustelut tällaisten 
toimenpiteiden käyttämiselle. Olisi myös 
säädettävä, että tämän asetuksen mukaisesti 
annettavassa täytäntöönpanosäädöksessä 
vahvistetaan luettelo jäsenvaltioista, jotka 
on luokiteltu jäsenvaltioiden tai niiden 
osien luokittelusta annettujen sääntöjen 
mukaisesti.

koskevaan riskiin, joka liittyy raivotaudille 
alttiiden eläinten ei-kaupallisiin 
kuljetuksiin. Niiden olisi sisällettävä 
säännöt jäsenvaltioiden tai niiden osien 
luokittelemiseksi sekä menettelyt, joiden 
mukaisesti poikkeuksen soveltamista 
vaativien jäsenvaltioiden olisi jatkuvasti 
pystyttävä esittämään perustelut tällaisten 
toimenpiteiden käyttämiselle. Olisi myös 
säädettävä, että tämän asetuksen mukaisesti 
annettavassa täytäntöönpanosäädöksessä 
vahvistetaan luettelo jäsenvaltioista, jotka 
on luokiteltu jäsenvaltioiden tai niiden 
osien luokittelusta annettujen sääntöjen
mukaisesti.

Or. de
Tarkistus 12
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Asetuksen (EY) N:o 998/2003 
liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa 
luetellut maat ja alueet soveltavat vastaavia 
sääntöjä kuin jäsenvaltiot, kun taas 
kyseisen asetuksen liitteessä II olevassa C 
osassa luetellut kolmannet maat ja alueet 
täyttävät kyseisen asetuksen 10 artiklassa 
säädetyt kriteerit. Siksi olisi säädettävä, 
että kyseiset luettelot vahvistetaan –
tekemättä niihin olennaisia muutoksia –
täytäntöönpanosäädöksessä, joka annetaan 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä. Tässä asetuksessa olisi 
kuitenkin säädettävä, että asetuksen (EY) 
N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 
jaksossa ja C osassa vahvistettua luetteloa 
maista ja alueista olisi sovellettava 
edelleen tämän asetuksen soveltamiseksi, 
kunnes kyseinen täytäntöönpanosäädös 
tulee voimaan.

(22) Asetuksen (EY) N:o 998/2003 
liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa 
luetellut maat ja alueet soveltavat vastaavia 
sääntöjä kuin jäsenvaltiot, kun taas 
kyseisen asetuksen liitteessä II olevassa C 
osassa luetellut kolmannet maat ja alueet 
täyttävät kyseisen asetuksen 10 artiklassa 
säädetyt kriteerit. Siksi olisi säädettävä, 
että kyseiset luettelot vahvistetaan –
tekemättä niihin olennaisia muutoksia –
delegoidussa säädöksessä, joka annetaan 
18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. 

Or. de
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Perustelu

Katso edellä 13 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 13
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Luettelo jäsenvaltion tai 
kolmansien valtioiden alueista, jotka 
soveltavat jäsenvaltioiden soveltamia 
liitteessä I olevassa B osassa lueteltuja 
lemmikkieläimiä koskevia sääntöjä 
vastaavia sääntöjä, on vahvistettava 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
delegoidussa säädöksessä.

Or. de

Perustelu

Katso edellä 14 a (uusi) artiklaan tehty tarkistus.

Tarkistus 14
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltioihin muissa kuin 
kaupallisissa tarkoituksissa kuljetettavien, 
liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten 
mukana olevat tunnistusasiakirjat ovat 
tarpeen tämän asetuksen edellytysten 
täyttymisen todistamiseksi. Asetuksessa 
olisi siksi vahvistettava 
tunnistusasiakirjojen myöntämistä 
koskevat edellytykset sekä niiden sisältöä, 
voimassaoloa ja muotoa koskevat 
vaatimukset.

(25) Jäsenvaltioihin muissa kuin 
kaupallisissa tarkoituksissa kuljetettavien, 
liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten 
mukana olevat tunnistusasiakirjat ovat 
tarpeen tämän asetuksen edellytysten 
täyttymisen todistamiseksi. Asetuksessa 
olisi siksi vahvistettava 
tunnistusasiakirjojen myöntämistä 
koskevat edellytykset sekä niiden sisältöä, 
voimassaoloa, turvallisuusominaisuuksia
ja muotoa koskevat vaatimukset.
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Or. de

Tarkistus 15
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tässä asetuksessa olisi myös 
annettava jäsenvaltioille mahdollisuus 
sallia tapauksessa, jossa on päästävä 
kiireesti matkaan, sellaisten liitteessä I 
lueteltuihin eläinlajeihin kuuluvien 
lemmikkieläinten, jotka eivät täytä tässä 
asetuksessa säädettyjä edellytyksiä, suora 
tulo alueelleen edellyttäen, että lupa 
anotaan etukäteen ja määräjäsenvaltio 
myöntää sen ja että kyseisten edellytysten 
täyttämiseksi toteutetaan ajallisesti rajattu 
karanteeni virallisessa valvonnassa. 
Huolimatta tällaisen kiireellisen 
matkaanlähdön tarpeellisuudesta tällaisen 
luvan olisi oltava välttämätön, koska 
sellaisen lemmikkieläimen tuomisesta 
unioniin, joka ei täytä tässä asetuksessa 
säädettyjä edellytyksiä, aiheutuu eläinten 
terveyteen liittyviä riskejä.

(27) Tässä asetuksessa olisi myös 
annettava jäsenvaltioille mahdollisuus 
sallia tapauksessa, jossa omistajan on 
päästävä kiireesti matkaan esimerkiksi 
äkillisen luonnonkatastrofin, poliittisten 
levottomuuksien tai erityisen vakavan 
henkilökohtaisen vuoksi, sellaisten 
liitteessä I lueteltuihin eläinlajeihin 
kuuluvien lemmikkieläinten, jotka eivät 
täytä tässä asetuksessa säädettyjä 
edellytyksiä, suora tulo alueelleen 
edellyttäen, että lupa anotaan etukäteen ja 
määräjäsenvaltio myöntää sen ja että 
kyseisten edellytysten täyttämiseksi 
toteutetaan ajallisesti rajattu karanteeni 
virallisessa valvonnassa. Huolimatta 
tällaisen kiireellisen matkaanlähdön 
tarpeellisuudesta tällaisen luvan olisi oltava 
välttämätön, koska sellaisen 
lemmikkieläimen tuomisesta unioniin, joka 
ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä 
edellytyksiä, aiheutuu eläinten terveyteen 
liittyviä riskejä.

Or. de

Tarkistus 16
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Jotta jäsenvaltiot tarkistaisivat tässä (29) Jotta jäsenvaltiot tarkistaisivat tässä 
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asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
noudattamisen ja ryhtyisivät tarvittaviin 
toimiin, tässä asetuksessa olisi 
edellytettävä, että lemmikkieläintä 
kuljettava henkilö esittää vaaditun 
tunnistusasiakirjan silloin, kun ei-
kaupallinen kuljetus tai tulo jäsenvaltioon 
tapahtuu, ja säädettävä kohdennetuista tai 
sattumanvaraisista asiakirjojen ja 
tunnistusmerkintöjen tarkastuksista 
lemmikkieläimille, joita kuljetetaan muissa 
kuin kaupallisissa tarkoituksissa 
jäsenvaltiosta toiseen. Siinä olisi myös 
vaadittava, että jäsenvaltiot suorittavat 
järjestelmällisiä asiakirjojen ja 
tunnistusmerkintöjen tarkastuksia 
nimetyissä maahantulopaikoissa 
lemmikkieläimille, joita kuljetetaan muissa 
kuin kaupallisissa tarkoituksissa 
kolmansista maista tai kolmansilta alueilta 
jäsenvaltioon. Tällaisissa tarkastuksissa 
olisi otettava huomioon rehu- ja 
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 
päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 882/20041 sisältyvät 
asiaa koskevat periaatteet.

asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
noudattamisen ja ryhtyisivät tarvittaviin 
toimiin, tässä asetuksessa olisi 
edellytettävä, että lemmikkieläintä 
kuljettava henkilö esittää vaaditun 
tunnistusasiakirjan silloin, kun ei-
kaupallinen kuljetus tai tulo jäsenvaltioon 
tapahtuu, ja säädettävä kohdennetuista tai 
sattumanvaraisista asiakirjojen ja 
tunnistusmerkintöjen tarkastuksista 
lemmikkieläimille, joita kuljetetaan muissa 
kuin kaupallisissa tarkoituksissa 
jäsenvaltiosta toiseen. Siinä olisi myös 
vaadittava, että jäsenvaltiot suorittavat 
järjestelmällisiä asiakirjojen ja 
tunnistusmerkintöjen tarkastuksia 
nimetyissä maahantulopaikoissa 
lemmikkieläimille, joita kuljetetaan muissa 
kuin kaupallisissa tarkoituksissa 
kolmansista maista tai kolmansilta alueilta 
jäsenvaltioon. Tällaisissa tarkastuksissa 
olisi otettava huomioon rehu- ja 
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 
päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 882/20042 sisältyvät 
asiaa koskevat periaatteet. Jotta näiden 
tarkastusten päivämäärää voitaisiin 
hyödyntää tunnistusasiakirjan 
voimassaoloajan määrittämiseen muita 
unionin sisällä tapahtuvia kuljetuksia 
varten, jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
tekemään tunnistusasiakirjaan merkintä 
tarkastuksesta.

Or. de

Tarkistus 17
Horst Schnellhardt

                                               
1 EYVL L 165, 30.4.2004, s. 1.
2 EYVL L 165, 30.4.2004, s. 1.
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta, jotta voitaisiin 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän asetuksen täytäntöönpanolle 
seuraavien osalta: luettelo jäsenvaltioista 
tai niiden osista, jotka on luokiteltu niiden 
edellytysten mukaisesti, joilla voidaan 
poiketa tietyistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan ei-kaupallisiin kuljetuksiin 
sellaisten jäsenvaltioiden välillä, joiden 
asema liitteessä I olevassa A osassa 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien 
lemmikkieläinten raivotaudin osalta on 
vastaava, ja muita tauteja ja tartuntoja kuin 
raivotautia ehkäiseviä terveystoimenpiteitä 
koskevien sääntöjen mukaisesti; 
kolmansien maiden tai alueiden luettelot 
tietyistä ei-kaupallisia kuljetuksia 
koskevista edellytyksistä poikkeamista 
varten; niiden tunnistusasiakirjojen malli, 
joiden on oltava liitteessä I lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten 
mukana, kun niitä kuljetetaan muissa kuin 
kaupallisissa tarkoituksissa jäsenvaltiosta 
toiseen tai kolmannesta maasta tai 
kolmannelta alueelta jäsenvaltioon; 
suojatoimenpiteet raivotaudin ilmenemisen 
tai leviämisen tapauksessa sekä 
tiedonantovelvollisuuksien yhtenäinen 
soveltaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/20111 mukaisesti.

(34) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta, jotta voitaisiin 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän asetuksen täytäntöönpanolle 
seuraavien osalta: luettelo jäsenvaltioista 
tai niiden osista, jotka on luokiteltu niiden 
edellytysten mukaisesti, joilla voidaan 
poiketa tietyistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan ei-kaupallisiin kuljetuksiin 
sellaisten jäsenvaltioiden välillä, joiden 
asema liitteessä I olevassa A osassa 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien 
lemmikkieläinten raivotaudin osalta on 
vastaava, ja muita tauteja ja tartuntoja kuin 
raivotautia ehkäiseviä terveystoimenpiteitä 
koskevien sääntöjen mukaisesti; 
kolmansien maiden tai alueiden luettelot 
tietyistä ei-kaupallisia kuljetuksia 
koskevista edellytyksistä poikkeamista 
varten; niiden tunnistusasiakirjojen malli, 
joiden on oltava liitteessä I lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten 
mukana, kun niitä kuljetetaan muissa kuin 
kaupallisissa tarkoituksissa jäsenvaltiosta 
toiseen tai kolmannesta maasta tai 
kolmannelta alueelta jäsenvaltioon; 
suojatoimenpiteet raivotaudin, muun 
taudin tai tartunnan ilmenemisen tai 
leviämisen tapauksessa sekä 
tiedonantovelvollisuuksien yhtenäinen 
soveltaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/20112 mukaisesti.

Or. de
                                               
1 EYVL L 55, 28.02.2011, s. 13.
2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
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Tarkistus 18
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Komission olisi annettava välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, 
joilla saatetaan ajan tasalle kolmansien 
maiden tai alueiden luettelo tietyistä ei-
kaupallisia kuljetuksia koskevista 
edellytyksistä poikkeamista varten ja jotka 
koskevat suojatoimenpiteitä raivotaudin 
ilmenemisen tai leviämisen tapauksessa, 
silloin kun se on välttämätöntä eläinten 
terveyteen ja kansanterveyteen liittyvissä 
asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa.

(35) Komission olisi annettava välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, 
joilla saatetaan ajan tasalle kolmansien 
maiden tai alueiden luettelo tietyistä ei-
kaupallisia kuljetuksia koskevista 
edellytyksistä poikkeamista varten ja jotka 
koskevat suojatoimenpiteitä raivotaudin, 
muun taudin tai tartunnan ilmenemisen 
tai leviämisen tapauksessa, silloin kun se 
on välttämätöntä eläinten terveyteen ja 
kansanterveyteen liittyvissä 
asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa.

Or. de

Tarkistus 19
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä I 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien
lemmikkieläinten ei-kaupallisiin 
kuljetuksiin jäsenvaltiosta toiseen tai 
kolmansista maista tai kolmansilta alueilta 
jäsenvaltioon.

1. Tätä asetusta sovelletaan 
lemmikkieläinten ei-kaupallisiin 
kuljetuksiin jäsenvaltiosta toiseen tai 
kolmansista maista tai kolmansilta alueilta 
jäsenvaltioon.

Or. de

Perustelu
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Poiston tarkoituksena on parantaa luettavuutta.

Tarkistus 20
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltioiden toteuttamia 
toimenpiteitä tiettyjen lemmikkieläinlajien 
tai -rotujen kuljetusten rajoittamiseksi 
muiden kuin eläinten terveyteen liittyvien 
näkökohtien perusteella.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Sisämarkkinaperiaatetta saa rajoittaa vain eläinten terveyttä koskevien seikkojen perusteella. 
Tarkistus on 4 artiklan mukainen.

Tarkistus 21
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a)’ei-kaupallisilla kuljetuksilla’ kuljetuksia, 
joihin ei liity tai joiden tavoitteena ei ole 
suoraan tai välillisesti taloudellinen hyöty
tai omistajuuden siirto;

a) 'ei-kaupallisilla kuljetuksilla' kuljetuksia, 
joiden tavoitteena ei ole lemmikkieläimen 
myynti tai omistajuuden siirto;

Or. de

Perustelu
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Kokemukset voimassa olevan säännöksen soveltamisesta ovat osoittaneet, että tietyissä 
tapauksissa suoraa tai välillistä taloudellista hyötyä koskeva peruste ei ole riittävän selvä.

Tarkistus 22
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’lemmikkieläimellä’ liitteessä I 
lueteltuihin lajeihin kuuluvaa eläintä, joka 
kulkee muussa kuin kaupallisessa 
tarkoituksessa omistajansa tai omistajan 
puolesta ja suostumuksella toimivan 
luonnollisen henkilön mukana ja joka 
pysyy tällaisen ei-kaupallisen kuljetuksen 
aikana omistajan tai tällaisen henkilön 
vastuulla;

b) 'lemmikkieläimellä' liitteessä I 
lueteltuihin lajeihin kuuluvaa eläintä, joka 
kulkee muussa kuin kaupallisessa 
tarkoituksessa omistajansa tai valtuutetun 
henkilön mukana ja joka pysyy tällaisen ei-
kaupallisen kuljetuksen aikana omistajan 
tai valtuutetun henkilön vastuulla;

Or. de
Tarkistus 23
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’omistajalla’ luonnollista henkilöä, joka 
omistaa lemmikkieläimen ja jonka 
hallussa se on;

c) 'omistajalla' luonnollista henkilöä, joka 
omistaa lemmikkieläimen ja on 
tunnistusasiakirjassa nimetty sen 
omistajaksi;

Or. de

Perustelu

Sekaannusten välttämiseksi on tarpeen olla vain yksi nimitys. 

Tarkistus 24
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
3 artiklan c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 'valtuutetulla henkilöllä' luonnollista 
henkilöä, jolle omistaja on kirjallisesti 
antanut valtuudet lemmikkieläimen ei-
kaupalliseen kuljetukseen;

Or. de

Perustelu

Tähänastisesta sääntöjen soveltamisesta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että 
kaupankäynti lemmikkieläimillä voidaan salata, jos kuljetuksen tarkoitusta ei voida vahvistaa 
riittävällä tavalla ja eläimiä kuljetetaan toisen nimissä ilman tunnistusasiakirjaa.

Tarkistus 25
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’tunnistusasiakirjalla’ asiakirjaa, jonka 
avulla lemmikkieläin on selvästi 
tunnistettavissa ja josta voidaan tarkistaa, 
onko sen terveystilanne tämän asetuksen 
mukainen;

e) 'tunnistusasiakirjalla' asiakirjaa, jonka 
avulla lemmikkieläin on selvästi 
tunnistettavissa ja josta voidaan tarkistaa, 
onko sen terveystilanne tämän asetuksen 
mukainen ja joka on laadittu tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Tunnistusasiakirjan muodon olisi oltava sellainen, että tarkastajat tunnistavat sen ongelmitta. 
Siksi tässä asetuksessa on oltava asiaa koskevat säännökset.

Tarkistus 26
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’jäsenvaltioilla’ liitteessä II lueteltuja 
maita ja alueita;

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Asetuksessa käytetään EU:n sopimuksissa tavallista jäsenvaltioiden määritelmää, joten liite II 
poistetaan.

Tarkistus 27
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’maahantulopaikalla’ jäsenvaltioiden 
määrittämää tarkastuspaikkaa 36 artiklan 
1 kohdan soveltamista varten.

g) 'maahantulopaikalla' jäsenvaltioiden 
määrittämää paikkaa, jossa tehdään 
tarkastuksia 36 artiklan 1 kohdan 
soveltamista varten.

Or. de

Perustelu

Muodollisesti paikan ei tarvitse olla nimenomaan tarkastuspaikka, jos matkustajille on 
selvää, missä tarkastukset voi teettää.

Tarkistus 28
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – g a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) 'virkaeläinlääkärillä' toimivaltaisen 
viranomaisen nimeämää eläinlääkäriä;

Or. de

Tarkistus 29
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) 'valtuutetulla eläinlääkärillä' 
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eläinlääkäriä, jonka toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt 
suorittamaan tiettyjä tämän asetuksen ja 
muiden tämän asetuksen perusteella 
annettujen määräysten mukaisia toimia;

Or. de
Tarkistus 30
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) 'asiakirjojen tarkastuksella' 
lemmikkieläimen mukana olevan 
tunnistusasiakirjan todentamista;

Or. de
Tarkistus 31
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g d) 'tunnistusmerkintöjen tarkastuksella' 
tunnistusasiakirjan tarkistamista sen 
suhteen, vastaako se lemmikkieläintä ja 
sen ominaisuuksia.

Or. de

Tarkistus 32
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi) – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lemmikkieläinten enimmäismäärä

Or. de

Tarkistus 33
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Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Omistajalla tai valtuutetulla henkilöllä 
saa olla yhden kuljetuksen aikana 
mukana enintään viisi liitteessä I olevassa 
osassa A lueteltuihin lajeihin kuuluvaa 
lemmikkieläintä.

Or. de

Perustelu

Rajoitus on suositeltava, jotta kaupallinen väärinkäyttö ei ole mahdollista tai se vaikeutuu.

Tarkistus 34
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdasta 
säädetään, liitteessä I olevassa A osassa 
lueteltujen lemmikkieläinten määrä saa 
olla yli viisi, jos:

Or. de

Perustelu

Poikkeukset enimmäismäärästä on sallittava, koska erityisesti osallistuminen tiettyihin 
tilaisuuksiin ei muuten olisi mahdollista.

Tarkistus 35
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi) – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) kyse on lemmikkieläinten ei-
kaupallisesta kuljettamisesta kilpailuihin,
näyttelyihin, urheilu- tai vapaa-
ajantilaisuuksiin tai näihin tilaisuuksiin 
liittyvään koulutukseen; ja

Or. de

Perustelu
Tilaisuudet, joihin on vietävä suurempi määrä eläimiä, on määriteltävä poikkeukseksi.

Tarkistus 36
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi) – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) omistaja tai valtuutettu henkilö voi 
esittää kirjallisen todisteen a alakohdan 
mukaisen kuljetuksen kohteena olevan 
tilaisuuden kutsun tai ohjelman 
muodossa tai kirjallisen todisteen siitä, 
että lemmikkieläimet on rekisteröity 
yhdistykseen, joka järjestää a alakohdassa 
mainitun tilaisuuden.

Or. de

Perustelu

Kirjallinen todiste tilaisuuden luonteesta on esitettävä.

Tarkistus 37
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
II luku – alaotsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 jakso 
Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin 
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lajeihin kuuluvat eläimet

Or. de

Perustelu

Parannetaan tekstin luettavuutta. 

Tarkistus 38
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden osalta on tarvittaessa 
noudatettu muita tauteja tai tartuntoja kuin 
raivotautia ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, 
jotka on toteutettu

c) niiden osalta on tarvittaessa 
noudatettu muita tauteja tai tartuntoja kuin 
raivotautia ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, 
jotka on toteutettu tämän asetuksen 18 
artiklan 1 kohdan nojalla; 

i) tämän asetuksen 18 artiklan 1 
kohdan nojalla, tai 

ii) asetuksen (EY) N:o 998/2003 5 
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
nojalla;

Or. de

Perustelu

Parannetaan tekstin luettavuutta poistamalla viittaus tarkistettavaan asetukseen.

Tarkistus 39
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) niiden mukana on 20 artiklan 1 kohdan
mukaisesti myönnetty ja asianmukaisesti 
täytetty tunnistusasiakirja.

d) niiden mukana on 22 a artiklan 
mukaisesti myönnetty ja asianmukaisesti 
täytetty tunnistusasiakirja.



PE492.919v01-00 26/86 PR\909117FI.doc

FI

Or. dePerustelu

Numerointia mukautetaan kyseisen artikkelin muuttuneen järjestyksen vuoksi.

Tarkistus 40
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan b 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia alle kolmen kuukauden ikäisten ja 
raivotautia vastaan rokottamattomien
lemmikkieläinten ei-kaupalliset kuljetukset 
edellyttäen, että eläinten mukana on 20 
artiklan mukaisesti myönnetty ja 
asianmukaisesti täytetty 
tunnistusasiakirja ja että joko

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan b 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia alueellaan sellaisten liitteessä I 
olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin 
kuuluvien lemmikkieläinten ei-kaupalliset 
kuljetukset, jotka

Or. de

Perustelu
Parannetaan tekstin luettavuutta.

Tarkistus 41
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) omistaja tai omistajan puolesta ja 
suostumuksella toimiva luonnollinen 
henkilö esittää todisteen siitä, että eläimet 
ovat pysyneet syntymäpaikassaan erossa 
raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvista 
ja sille todennäköisesti altistuneista 
villieläimistä, tai

a) ovat alle 12 viikon ikäisiä eivätkä ole 
vielä saaneet raivotautirokotusta; tai

Or. de
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Perustelu

Alle 12 viikon ikäisiä eläimiä ei eläinten terveyteen liittyvistä syistä vielä rokoteta.

Tarkistus 42
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne ovat emonsa kanssa, josta ne ovat 
vielä riippuvaisia, ja on vahvistettu, että 
niiden emolle annettiin ennen niiden 
syntymää raivotautirokotus, joka oli 
liitteessä IV vahvistettujen 
kelpoisuusvaatimusten mukainen.

b) ovat 12–16 viikon ikäisiä ja ovat 
saaneet raivotautirokotuksen mutta eivät 
vielä täytä liitteessä IV olevan 2 kohdan 
d alakohdan vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että eläimiä, jotka eivät vielä täytä liitteessä IV olevan 2 kohdan 
d alakohdan vaatimuksia, voidaan kuljettaa mukana ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Alle 
12 viikon ikäisten eläinten rokotussuojan kannalta ei ole merkitystä sillä, onko emo niiden 
mukana kuljetuksessa.

Tarkistus 43
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa mainittu poikkeus 
voidaan myöntää vain, jos omistaja tai 
valtuutettu henkilö antaa kirjallisen 
vakuutuksen siitä, että lemmikkieläimet 
ovat kuljetuspäivään asti pysyneet erossa 
raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvista 
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villieläimistä.

Or. de

Perustelu

Jos rokotusta raivotautia vastaan ei vielä ole annettu, omistajan tai valtuutetun henkilön on 
annettava takuut.

Tarkistus 44
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan b 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia liitteessä I olevassa A osassa 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien raivotautia 
vastaan rokottamattomien 
lemmikkieläinten ei-kaupalliset kuljetukset 
raivotaudista vapaiden jäsenvaltioiden tai 
niiden osien välillä tietyin edellytyksin. 
Sen varmistamiseksi, että tarvittavat 
toimenpiteet tämän poikkeuksen 
mukaisten ei-kaupallisten kuljetusten 
asianmukaiseksi sallimiseksi on käytössä, 
komissiolle siirretään valta antaa 41 
artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tällaisten ei-
kaupallisten kuljetusten sallimista koskevia 
erityisedellytyksiä.

1. Poiketen siitä, mitä 5 artiklan b 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia liitteessä I olevassa A osassa 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien 
lemmikkieläinten ei-kaupalliset kuljetukset 
sellaisten jäsenvaltioiden tai niiden 
maantieteellisesti rajattavissa olevien 
osien välillä, jotka ovat raivotaudista 
vapaita tai joissa raivotaudin 
kulkeutumisriski on merkityksettömän 
pieni, tietyin edellytyksin. Komissiolle
siirretään valta antaa 41 artiklan mukaisesti 
sellaisia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat tällaisten ei-kaupallisten 
kuljetusten sallimista koskevia 
erityisedellytyksiä.

Or. de

Perustelu
Parannetaan luettavuutta.

Tarkistus 45
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Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
annetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen poikkeusten sallimista 
koskevien erityisedellytysten on 
perustuttava riittäviin, luotettaviin ja 
validoituihin tieteellisiin tietoihin 
raivotautia koskevan terveystilanteen 
arvioinnista jäsenvaltioissa tai niiden 
osissa, ja niitä on sovellettava 
suhteutettuna siihen kansanterveydelliseen 
tai eläinten terveyttä koskevaan riskiin,
joka liittyy raivotaudille alttiiden liitteessä 
I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin 
kuuluvien lemmikkieläinten ei-kaupallisiin 
kuljetuksiin.

2. Delegoitujen säädösten on perustuttava 

a) sellaisiin riittäviin, luotettaviin ja 
validoituihin tieteellisiin tietoihin 
raivotautia koskevan terveystilanteen 
arvioinnista jäsenvaltioissa tai niiden 
osissa, jotka on saatu niiden 
raivotautitilannetta koskevien 
aikaisempien tai ajantasaisten tietojen 
sekä raivotaudin seuranta- ja 
raportointijärjestelmien perusteella; ja

b) niitä on sovellettava suhteessa siihen 
kansanterveydelliseen tai eläinten terveyttä 
koskevaan riskiin, joka liittyy liitteessä I 
olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin 
kuuluvien lemmikkieläinten ei-kaupallisiin 
kuljetuksiin;

Or. de

Perustelu
Parannetaan luettavuutta.

Tarkistus 46
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Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Samaa tarkoitusta varten 1 kohdassa 
tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin 
voi myös sisältyä

Poistetaan.

a) säännöt jäsenvaltioiden tai niiden 
osien luokittelemiselle niiden 
raivotautitilannetta koskevien 
aikaisempien tietojen sekä niiden 
raivotaudin seuranta- ja 
raportointijärjestelmien perusteella;
(b) edellytyksiä, jotka jäsenvaltioiden 
on täytettävä voidakseen sallia 2 kohdassa 
tarkoitetun poikkeuksen.

Or. de

Perustelu

Tämän kohdan sisältö on uudessa 2 kohdassa.

Tarkistus 47
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko (uusi) (ennen 9 artiklaa)

Komission teksti Tarkistus

2 jakso

Liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin 
lajeihin kuuluvat eläimet

Or. de
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Perustelu

Parannetaan tekstin luettavuutta.

Tarkistus 48
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden mukana on asianmukaisesti 
täytetty tunnistusasiakirja, joka on 
myönnetty

c) niiden mukana on asianmukaisesti 
täytetty tunnistusasiakirja, joka on 
myönnetty

i) 28 artiklan mukaisesti; i) 30 a artiklan mukaisesti; 

ii) 30 artiklassa säädetyssä muodossa. ii) 28 a artiklassa säädetyssä 
muodossa.

Or. de

Perustelu

Vrt. 38.

Tarkistus 49
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
III luku – otsikko (uusi) (ennen 10 artiklaa) 

Komission teksti Tarkistus

1 kohta – liitteessä I olevassa osassa A 
lueteltuihin lajeihin kuuluvat 
lemmikkieläimet

Or. de

Perustelu

Parannetaan tekstin luettavuutta.
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Tarkistus 50
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) niiden osalta on tarvittaessa noudatettu 
muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia 
ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, jotka on 
toteutettu
i) tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan 
nojalla, tai 

ii) asetuksen (EY) N:o 998/2003 5 
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
nojalla;

d) niiden osalta on tarvittaessa noudatettu 
muita tauteja tai tartuntoja kuin raivotautia 
ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, jotka on 
toteutettu tämän asetuksen 18 artiklan 1 
kohdan nojalla, tai 

Or. de

Perustelu

Poistetaan viittaus tällä ehdotuksella tarkistettavaan asetukseen.

Tarkistus 51
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) niiden mukana on 24 artiklan
mukaisesti myönnetty asianmukaisesti 
täytetty tunnistusasiakirja.

(e) niiden mukana on 26 a artiklan
mukaisesti myönnetty asianmukaisesti 
täytetty tunnistusasiakirja.

Or. de

Perustelu

Vrt. 38.

Tarkistus 52
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Liitteessä I olevassa A osassa 
lueteltuihin lajeihin kuuluvia 
lemmikkieläimiä saa tuoda 
maahantulopaikan kautta jäsenvaltioon 
vain kolmansista maista tai alueilta, jotka 
on lueteltu 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vahvistetussa luettelossa.
Jäsenvaltioiden on tätä tarkoitusta varten 
laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo 
maahantulopaikoista.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että kolmansista maista tuodaan vain lemmikkieläimiä, jotka eivät aiheuta 
vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle Euroopan unionissa.

Tarkistus 53
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantolause (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
a alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot 
voivat sallia rekisteröityjen sotilas-, 
etsintä- tai pelastuskoirien tuomisen 
jonkin muun kuin maahantulopaikan 
kautta edellyttäen, että:

Or. de

Perustelu

On vahvistettava säännöt, joissa otetaan huomioon tietyt poikkeustilanteet.
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Tarkistus 54
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakota –a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) omistaja tai valtuutettu henkilö on 
anonut lupaa etukäteen ja jäsenvaltio on 
myöntänyt tämän luvan vahvistamalla 
samalla maahantulon edellytykset;

Or. de

Perustelu
Jäsenvaltioille on annettava lupien myöntämisessä riittävästi joustoa.

Tarkistus 55
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) toimivaltaisen viranomaisen tätä varten 
määräämässä paikassa tarkistetaan, että 
koirat täyttävät luvassa määritellyt 
vaatimukset. 

Or. de
Tarkistus 56
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan b 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia alle kolmen kuukauden ikäisten ja 
raivotautia vastaan rokottamattomien
lemmikkieläinten ei-kaupalliset kuljetukset 
alueelleen kolmansista maista tai 
kolmansilta alueilta, jotka on lueteltu 13 
artiklan nojalla annetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä, edellyttäen, 

1. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan b 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia lemmikkieläinten ei-kaupalliset 
kuljetukset kolmansista maista tai 
kolmansilta alueilta, jotka on lueteltu 13 
artiklan nojalla annetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä, jos eläimet
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että eläinten mukana on 24 artiklan 
mukaisesti myönnetty ja asianmukaisesti 
täytetty tunnistusasiakirja ja että joko

Or. de
Tarkistus 57
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) omistaja tai omistajan puolesta ja 
suostumuksella toimiva luonnollinen 
henkilö esittää todisteen siitä, että ne ovat 
pysyneet syntymäpaikassaan erossa 
raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvista 
ja sille todennäköisesti altistuneista 
villieläimistä, tai

a) ovat alle 12 viikon ikäisiä eivätkä ole 
vielä saaneet raivotautirokotusta; tai

Or. de

Tarkistus 58
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne ovat emonsa kanssa, josta ne ovat 
vielä riippuvaisia, ja on vahvistettu, että 
niiden emolle annettiin ennen niiden 
syntymää raivotautirokotus, joka oli 
liitteessä IV vahvistettujen 
kelpoisuusvaatimusten mukainen.

b) ovat 12–16 viikon ikäisiä ja ovat 
saaneet raivotautirokotuksen mutta eivät 
vielä täytä liitteessä IV olevan 2 kohdan 
d alakohdan vaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 59
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa mainittu poikkeus 
voidaan myöntää vain, jos omistaja tai 
valtuutettu henkilö antaa kirjallisen 
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vakuutuksen siitä, että lemmikkieläimet 
ovat kuljetuspäivään asti pysyneet erossa 
raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvista 
villieläimistä.

Or. de

Perustelu

Ymmärrettävyys paranee käyttäjän kannalta.

Tarkistus 60
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kyseisten lemmikkieläinten ei-
kaupallinen kuljettaminen edelleen toiseen 
jäsenvaltioon on kuitenkin kielletty, paitsi 
jos ne kuljetetaan 5 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti.

2. Kyseisten lemmikkieläinten ei-
kaupallinen kuljettaminen edelleen toiseen 
jäsenvaltioon on kuitenkin kielletty, paitsi 
jos ne kuljetetaan 5 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti tai jos 
kuljetukseen on saatu lupa 6 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Erityisesti nuoria eläimiä koskevat poikkeukset on esitetty 6 artiklassa.

Tarkistus 61
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
c alakohdassa säädetään, vasta-
ainetutkimusta ei vaadita 
lemmikkieläimiltä, jotka kuljetetaan 
jäsenvaltioon

Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
c alakohdassa säädetään, vasta-
ainetutkimusta ei vaadita liitteessä I 
olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin 
kuuluvilta lemmikkieläimiltä, jotka 
kuljetetaan jäsenvaltioon 13 artiklan 
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1 kohdan mukaan vahvistetussa 
luettelossa mainitusta kolmannesta 
maasta tai kolmannelta alueelta

Or. de

Perustelu

Yksinkertaistetaan jäljempänä tulevien alakohtien luettavuutta.

Tarkistus 62
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joko suoraan 13 artiklan nojalla 
annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä 
luetelluista kolmansista maista tai 
kolmansilta alueilta tai sen jälkeen, kun ne 
ovat oleskelleet pelkästään yhdessä tai 
useammassa kyseisistä kolmansista maista 
tai yhdellä tai useammalla kyseisistä 
alueista, tai

a) joko suoraan tai sen jälkeen, kun ne ovat 
oleskelleet pelkästään yhdessä tai 
useammassa kyseisistä kolmansista maista 
tai yhdellä tai useammalla kyseisistä 
alueista, tai

Or. de

Perustelu

Yksinkertaistetaan luettavuutta.

Tarkistus 63
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 13 artiklan nojalla annetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä luetelluista 
kolmansista maista tai kolmansilta 
alueilta kuljettuaan muiden kuin 
13 artiklan nojalla annetuissa 

b) kuljettuaan muiden kolmansien maiden 
tai alueiden kautta edellyttäen, että 
omistaja tai valtuutettu luonnollinen 
henkilö esittää kirjallisen todisteen siitä, 
että lemmikkieläimet eivät 
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täytäntöönpanosäädöksissä lueteltujen 
kolmansien maiden tai alueiden kautta 
edellyttäen, että omistaja tai omistajan 
puolesta ja suostumuksella toimiva
luonnollinen henkilö esittää todisteen siitä, 
että lemmikkieläimet eivät 
kauttakuljetuksen aikana olleet 
kosketuksissa raivotaudille alttiisiin 
lajeihin ja pysyivät suljettuina 
kuljetusvälineessä tai kansainvälisen 
lentokentän alueella.

kauttakuljetuksen aikana olleet 
kosketuksissa raivotaudille alttiisiin 
eläinlajeihin ja pysyivät suljettuina 
kuljetusvälineessä tai kansainvälisen 
lentokentän alueella.

Or. de

Perustelu

Yksinkertaistetaan luettavuutta.

Tarkistus 64
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden tai alueiden luettelon 
laatiminen 12 artiklan soveltamista varten

Kolmansien maiden tai alueiden luettelon 
laatiminen 

Or. de

Perustelu

Luettelo ei koske ainoastaan 12 artiklaa.

Tarkistus 65
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 
[date to be inserted: one year after entry 
into force of this Regulation] luettelon 

1. Komissio antaa 41 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen viimeistään [...]*
luettelon vahvistamiseksi kolmansista 
maista tai alueista, jotka ovat osoittaneet 
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kolmansista maista tai alueista, jotka ovat 
osoittaneet soveltavansa liitteessä I 
olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin 
kuuluvien eläinten osalta sääntöjä, jotka 
vastaavat II luvussa, tässä luvussa ja 
VI luvun 2 jaksossa vahvistettuja sääntöjä.

soveltavansa liitteessä I olevassa A osassa 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien eläinten 
osalta sääntöjä, jotka vastaavat II luvun 
1 jaksossa, tässä luvussa ja VI luvun 
2 jaksossa vahvistettuja sääntöjä sekä 
mahdollisesti määräyksiä, jotka 
hyväksytään näiden säännösten 
perusteella.
___
* Tämän asetuksen soveltamispäivä 
47 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or. de
Tarkistus 66
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 
[date to be inserted: one year after entry 
into force of this Regulation] luettelon 
kolmansista maista tai alueista, jotka ovat 
osoittaneet täyttävänsä liitteessä I olevassa 
A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien 
eläinten osalta vähintään seuraavat 
kriteerit:

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 
[…]* luettelon kolmansista maista tai 
alueista, jotka ovat osoittaneet täyttävänsä 
liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin 
lajeihin kuuluvien eläinten osalta vähintään 
seuraavat kriteerit:

___
* Tämän asetuksen soveltamispäivä 
47 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanosäädöksen täytyy edeltää asetuksen voimaantuloa, jotta vältetään puutteet 
asetuksen soveltamisessa.

Tarkistus 67
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
III luku – alaotsikko (uusi, ennen 14 artiklaa)

Komission teksti Tarkistus

2 jakso
Liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin 
lajeihin kuuluvat lemmikkieläimet

Or. de

Perustelu

Parannetaan luettavuutta.

Tarkistus 68
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden mukana on asianmukaisesti 
täytetty tunnistusasiakirja, joka on 
myönnetty

c) niiden mukana on asianmukaisesti 
täytetty tunnistusasiakirja, joka on 
myönnetty

i) 28 artiklan mukaisesti; i) 33 a artiklan mukaisesti; 

ii) 33 artiklassa säädetyssä muodossa. ii) 31 a artiklassa säädetyssä muodossa.

Or. de

Perustelu

Vrt. 38

Tarkistus 69
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla

Komissio antaa 41 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen viimeistään [...]* 
luettelon vahvistamiseksi kolmansista 
maista tai alueista, jotka ovat osoittaneet 
soveltavansa liitteessä I olevassa B osassa 
lueteltuihin lajeihin kuuluvien eläinten 
osalta sääntöjä, jotka vastaavat II luvun 
2 jaksossa, tässä luvussa ja VI luvun 
2 jaksossa vahvistettuja sääntöjä sekä 
mahdollisesti määräyksiä, jotka 
hyväksytään näiden säännösten 
perusteella.
___
* Tämän asetuksen soveltamispäivä 
47 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or. de

Perustelu

Tämän asetuksen soveltamiseksi on tarpeen laatia luettelo kolmansista maista ja alueista, 
joissa sovelletaan liitteessä I olevassa B osassa lueteltujen eläinten kuljetukseen 
samankaltaisia säännöksiä.

Tarkistus 70
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
III luku – alaotsikko (uusi, ennen 15 artiklaa) 

Komission teksti Tarkistus

3 jakso
Poikkeukset lemmikkieläinten muihin 

kuin kaupallisiin kuljetuksiin 
sovellettaviin vaatimuksiin

Or. de
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Perustelu

Lisätään väliotsikko tekstin luettavuuden parantamiseksi.

Tarkistus 71
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tällainen lemmikkieläin on 
tunnistusmerkitty mikrosirulla, joka ei ole 
liitteessä III vahvistettujen teknisten 
vaatimusten mukainen, omistajalla tai 
omistajan puolesta ja suostumuksella 
toimivalla luonnollisella henkilöllä on 
oltava mikrosirun lukemiseen tarvittavat 
välineet 20 artiklan 2 kohdassa, 
24 artiklan 2 kohdassa, 35 artiklassa ja 
36 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
tunnistustarkastuksissa.

Jos tällainen lemmikkieläin on 
tunnistusmerkitty mikrosirulla, joka ei ole 
liitteessä III vahvistettujen teknisten 
vaatimusten mukainen, omistajalla tai 
valtuutetulla luonnollisella henkilöllä on 
oltava mikrosirun lukemiseen tarvittavat 
välineet 20 artiklassa, 24 artiklan 
2 kohdassa, 35 artiklassa ja 36 artiklan 
1 kohdassa säädetyissä 
tunnistustarkastuksissa.

Or. de

Tarkistus 72
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
lemmikkieläimille mikrosiruja asettavien 
henkilöiden pätevyyttä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista.

Mikrosirun asentaa valtuutettu 
eläinlääkäri.

Or. de

Perustelu

Mikrosiru tulee asettaa asianmukaisesti ja eläinlääketieteelliset näkökohdat huomioiden, jotta
mikrosiru ei pääse liikkumaan paikoiltaan. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi vain lääkäri 
saa kirjata mikrosirun numeron rokotustodistukseen.
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Tarkistus 73
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.

Tunnistusasiakirjan myöntäminen

1. Edellä 5 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetun tunnistusasiakirjan on

a) oltava toimivaltaisen viranomaisen tätä 
tarkoitusta varten hyväksymän 
eläinlääkärin myöntämä;

b) vahvistettava, että 5 artiklan a, b ja c 
alakohdassa sekä tarvittaessa 27 artiklan 
b alakohdan ii alakohdassa säädetyt 
vaatimukset täyttyvät; vaatimusten 
täyttyminen voidaan vahvistaa 
useammassa kuin yhdessä 22 artiklan 1 
kohdassa säädetyssä muodossa olevassa 
tunnistusasiakirjassa.
2. Edellä 5 artiklan a alakohdassa 
säädettyjen tunnistusmerkintää koskevien 
vaatimusten täyttyminen on tarkistettava 
ennen kuin
a) tunnistusasiakirja myönnetään 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti;

b) edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten täyttyminen 
vahvistetaan.

Or. de

Perustelu

Muutettu versio esitetään uutena 22 a artiklana.

Tarkistus 74
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Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
20 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla

Tunnistusasiakirjan muoto

Or. de

Tarkistus 75
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
20 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 5 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetun tunnistusasiakirjan on oltava 
liitteessä V a määritellyn mallin mukaisen 
passin muodossa. Sen on sisällettävä 
kohtia, joihin voidaan kirjata 21 artiklan 
1 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot.

Or. de

Perustelu

Jotta asetusta voidaan paremmin soveltaa, täytyy sen sisältää tunnistusasiakirjan malli. Tämä 
yksinkertaistaisi asetuksen sovellettavuutta huomattavasti.
Tunnistusasiakirjan muotoa, siihen tehtäviä kirjauksia ja sen myöntämistä koskevat 
säännökset laaditaan uudelleen soveltamisen näkökulmasta.

Tarkistus 76
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
20 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle annetaan valta vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksessä 1 kohdassa 
tarkoitetun passin kieliä, 
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turvallisuusominaisuuksia ja ulkoasua 
koskevat vaatimukset. Lisäksi se vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksessä 
siirtymäsäännökset siksi kunnes olemassa 
olevat asiakirjavarastot on käytetty 
loppuun. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 43 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Muutetaan ja siirretään komission ehdotuksen 22 artiklan 2 kohtaa.

Tarkistus 77
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
20 a artikla – 3 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
passissa on oltava numero, joka koostuu 
passin myöntävän jäsenvaltion ISO-
koodista ja ainutkertaisesta 
aakkosnumeerisesta koodista.

Or. de

Perustelu

Siirretään komission ehdotuksen 22 artiklan 3 kohtaa.

Tarkistus 78
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
21 artikla - 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Tunnistusasiakirjan myöntäneen tai 
sitä täydentäneen valtuutetun 
eläinlääkärin nimi, osoite ja allekirjoitus;
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Or. de

Tarkistus 79
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) verinäytteen ottopäivä raivotaudin vasta-
aineiden määritystä varten 27 artiklan 
b alakohdan ii alakohdassa säädetyssä 
tapauksessa;

d) verinäytteen ottopäivä raivotaudin vasta-
aineiden määritystä varten;

Or. de

Tarkistus 80
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) asetuksen (EY) N:o 998/2003 5 
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
nojalla;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Poistetaan viittaus tällä ehdotuksella tarkistettavaan asetukseen.

Tarkistus 81
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) eläimen laji, rotu, sukupuoli ja väri; 

Or. de
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Perustelu

Lisätään tarkoituksenmukaisia tietoja eläimen kuvaamiseksi, jotta tunnistaminen on 
mahdollista.

Tarkistus 82
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut eläimen kuvausta ja 
terveydentilaa koskevat asiaankuuluvat 
tiedot.

f) muut asiaankuuluvat tiedot eläimen 
terveydentilan kuvaamiseksi.

Or. de

Tarkistus 83
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tunnistusasiakirjan myöntävän 
eläinlääkärin on kirjattava 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ja 
säilytettävä niitä vähintään 10 vuotta
tunnistusasiakirjan myöntämispäivästä.

2. Tunnistusasiakirjan myöntävän 
eläinlääkärin on kirjattava 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ja 
säilytettävä niitä toimivaltaisen 
viranomaisen määrittelemän ajanjakson 
ajan, jonka on oltava vähintään kolme
vuotta tunnistusasiakirjan 
myöntämispäivästä.

Or. de

Tarkistus 84
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
22 artikla



PE492.919v01-00 48/86 PR\909117FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.
Tunnistusasiakirjan muoto

1. Edellä 5 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetun tunnistusasiakirjan on oltava 
komission täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttävän mallin mukaisen passin 
muodossa ja sisällettävä kohtia, joihin 
voidaan kirjata 21 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vaaditut tiedot. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös annetaan 43 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
viimeistään [date to be inserted: three 
years after entry into force of this 
Regulation].
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanoasetuksessa on 
vahvistettava mainitussa kohdassa 
tarkoitetun passin kieliä ja ulkoasua 
koskevat vaatimukset.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
passissa on oltava numero, joka koostuu 
passin myöntävän jäsenvaltion ISO-
koodista ja ainutkertaisesta 
aakkosnumeerisesta koodista.

Or. de

Perustelu

Muutettu versio esitetään uutena 20 a artiklana.

Tarkistus 85
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
22 a artikla – otsikko (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

22 a artikla

Tunnistusasiakirjan myöntäminen

Or. de

Tarkistus 86
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
22 a artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 5 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetun tunnistusasiakirjan myöntää 
tätä tarkoitusta varten hyväksytty 
eläinlääkäri sen jälkeen, kun:

Or. de

Perustelu
Komission ehdotuksen 21 artiklan 1 kohdan muutetussa versiossa täsmennetään, kuka voi 
myöntää kotieläimen tunnistusasiakirjan ja miten.

Tarkistus 87
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
22 a artikla – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) hän on tarkistanut, että eläin on 
tunnistusmerkitty 16 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

Or. de

Perustelu
Komission ehdotuksen 21 artiklan 1 kohdan muutetussa versiossa täsmennetään, kuka voi 
myöntää kotieläimen tunnistusasiakirjan ja miten. 
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Tarkistus 88
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
22 a artikla – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) hän on huolellisesti kirjannut 
21 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut 
asiaankuuluvat tiedot 
tunnistusasiakirjaan, jolloin 5 artiklan 
b ja c alakohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten sekä tarvittaessa 27 artiklan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten täyttyminen vahvistetaan; ja

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen 21 artiklan 1 kohdan muutetussa versiossa täsmennetään, kuka voi 
myöntää kotieläimen tunnistusasiakirjan ja miten. 

Tarkistus 89
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
22 a artikla – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) omistaja on allekirjoittanut
tunnistusasiakirjan.

Or. de

Perustelu
Komission ehdotuksen 21 artiklan 1 kohdan muutetussa versiossa täsmennetään, kuka voi 
myöntää kotieläimen tunnistusasiakirjan ja miten. 

Tarkistus 90
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 22 artiklan
1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sallittava sellaisten lemmikkieläinten ei-
kaupalliset kuljetukset jäsenvaltiosta 
toiseen, joiden mukana on 
tunnistusasiakirja, joka on myönnetty 
10 artiklan e kohdan tarkoituksia varten

1. Poiketen siitä, mitä 20 a artiklan
1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sallittava sellaisten lemmikkieläinten ei-
kaupalliset kuljetukset jäsenvaltiosta 
toiseen, joiden mukana on 
tunnistusasiakirja, joka on myönnetty 
10 artiklan e kohdan tarkoituksia varten

a) 24 artiklan mukaisesti; a) 26 a artiklan mukaisesti;
b) 26 artiklan 1 kohdassa säädetyssä 
muodossa.

b) 24 a artiklan 1 kohdassa säädetyssä 
muodossa.

Or. de

Perustelu

Vrt. 38 

Tarkistus 91
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Tunnistusasiakirjan myöntäminen

1. Edellä 10 artiklan e kohdassa 
tarkoitetussa tunnistusasiakirjassa on 
oltava sarjanumero, ja
a) sen myöntää

i) lähettävän kolmannen maan 
virkaeläinlääkäri todistusasiakirjojen 
perusteella, tai
ii) lähettävän kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen tätä 
tarkoitusta varten hyväksymä 
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eläinlääkäri, ja toimivaltainen 
viranomainen vahvistaa sen myöhemmin;

b) siinä on vahvistettava 10 artiklan a–d 
alakohdassa säädettyjen vaatimusten 
täyttyminen.
2. Edellä 10 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen tunnistusmerkintää 
koskevien vaatimusten täyttyminen on 
tarkistettava, ennen kuin
a) tunnistusasiakirja myönnetään 1 
kohdan mukaisesti;

b) edellä 10 kohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten täyttyminen 
vahvistetaan.

Or. de

Perustelu
Tämä artikla esitetään muutetussa muodossa uutena 22 a artiklana. Uusi järjestys parantaa 
käytettävyyttä.

Tarkistus 92
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
24 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla

Tunnistusasiakirjan muoto

Or. de

Tarkistus 93
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
24 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 5 artiklan e alakohdassa 
tarkoitetun tunnistusasiakirjan oltava 
liitteessä V b määritellyn mallin mukaisen 
eläinten terveystodistuksen muodossa ja 
sisällettävä kohtia 25 artiklan mukaisesti 
vaadituille tiedoille.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen 26 artiklan perusteella tehdyt muutokset eläinten terveystodistuksen 
muotoon.  
Jotta asetusta voidaan paremmin soveltaa, täytyy sen sisältää tunnistusasiakirjan malli. Tämä 
yksinkertaistaisi asetuksen sovellettavuutta huomattavasti.

Tarkistus 94
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi) – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle annetaan valta vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksessä 1 kohdassa 
tarkoitetun eläinten terveystodistuksen 
kieliä, ulkoasua ja voimassaoloa koskevat 
vaatimukset. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
43 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 95
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) omistajan tai omistajan puolesta ja b) omistajan tai valtuutetun henkilön nimi 
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suostumuksella toimivan luonnollisen
henkilön nimi ja osoite;

ja osoite;

Or. de

Tarkistus 96
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
25 artikla - 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Tunnistusasiakirjan myöntäneen tai 
sitä täydentäneen valtuutetun 
eläinlääkärin nimi, osoite ja allekirjoitus;

Or. de
Tarkistus 97
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(ii) asetuksen (EY) N:o 998/2003 5 
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
nojalla;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 98
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) eläimen laji, rotu, sukupuoli ja väri; 

Or. de

Tarkistus 99
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) muut eläimen kuvausta ja 
terveydentilaa koskevat asiaankuuluvat 
tiedot.

f) muut asiaankuuluvat tiedot eläimen 
terveydentilan kuvaamiseksi.

Or. de

Tarkistus 100
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 10 artiklan e kohdassa 
tarkoitettua tunnistusasiakirjaa on 
täydennettävä omistajan tai omistajan
puolesta ja suostumuksella toimivan
luonnollisen henkilön allekirjoittamalla 
kirjallisella ilmoituksella, jossa todetaan, 
että lemmikkieläin kuljetetaan unioniin 
muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten.

2. Edellä 10 artiklan e kohdassa 
tarkoitettua tunnistusasiakirjaa on 
täydennettävä omistajan tai valtuutetun
henkilön allekirjoittamalla kirjallisella 
ilmoituksella, jossa todetaan, että 
lemmikkieläin kuljetetaan unioniin muita 
kuin kaupallisia tarkoituksia varten.

Or. de

Tarkistus 101
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 artikla Poistetaan.
Tunnistusasiakirjan muoto
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1. Edellä 10 artiklan e alakohdassa 
tarkoitetun tunnistusasiakirjan oltava 
komission täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttävän mallin mukaisen eläinten 
terveystodistuksen muodossa ja 
sisällettävä kohtia, joihin voidaan kirjata 
25 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut 
tiedot. Kyseinen täytäntöönpanosäädös 
annetaan 43 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen viimeistään [date to be 
inserted: three years after entry into force 
of this Regulation].
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetaan 
mainitussa kohdassa tarkoitetun eläinten 
terveystodistuksen kieliä, ulkoasua ja 
voimassaoloa koskevat vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Esitetään muutetussa muodossa ja järjestyksessä uutena 24 a artiklana.

Tarkistus 102
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Tunnistusasiakirjan myöntäminen
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Edellä 10 artiklan e kohdassa 
tarkoitetussa tunnistusasiakirjassa on 
oltava sarjanumero, ja sen myöntää joko 
lähettävän kolmannen maan 
virkaeläinlääkäri todistusasiakirjojen 
perusteella tai valtuutettu eläinlääkäri, ja 
toimivaltainen viranomainen vahvistaa 
sen myöhemmin sen jälkeen kun 
eläinlääkäri

a) on tarkistanut, että eläin on 
tunnistusmerkitty 16 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti; ja

b) on huolellisesti kirjannut 25 artiklan 
a–e alakohdan mukaisesti vaaditut 
asiaankuuluvat tiedot 
tunnistusasiakirjaan, jolloin 10 artiklan 
1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten täyttyminen vahvistetaan.

Or. de

Tarkistus 103
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava 
sellaisten lemmikkieläinten ei-kaupalliset 
kuljetukset, joiden mukana on 22 artiklan
1 kohdassa säädetyn muotoinen 
tunnistusasiakirja, jos 

Poiketen siitä, mitä 24 a artiklan
1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sallittava sellaisten lemmikkieläinten ei-
kaupalliset kuljetukset, joiden mukana on 
20 a artiklan 1 kohdassa säädetyn 
muotoinen tunnistusasiakirja, jos 

Or. de

Perustelu

Vrt. 38 

Tarkistus 104
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Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
27 artikla - b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) tällaiset lemmikkieläimet saapuvat 
jäsenvaltioon sen jälkeen, kun ne on 
kuljetettu väliaikaisesti jäsenvaltiosta 
kolmanteen maahan tai kolmannelle 
alueelle tai kolmannen maan tai alueen 
kautta, ja toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksymä eläinlääkäri on vahvistanut, 
että ennen kuin lemmikkieläimet poistuivat 
unionista

b) tällaiset lemmikkieläimet saapuvat 
jäsenvaltioon sen jälkeen, kun ne on 
kuljetettu jäsenvaltiosta kolmanteen 
maahan tai kolmannelle alueelle tai 
kolmannen maan tai alueen kautta, ja 
valtuutettu eläinlääkäri on vahvistanut, että 
ennen kuin lemmikkieläimet poistuivat 
unionista

Or. de

Tarkistus 105
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.

Tunnistusasiakirjan myöntäminen

1. Edellä 9 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun 
tunnistusasiakirjan on

a) oltava toimivaltaisen viranomaisen 
tätä tarkoitusta varten hyväksymän 
eläinlääkärin myöntämä;

b) vahvistettava 9 artiklan 1 kohdan 
a, b ja c alakohdan noudattaminen.
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2. Edellä 9 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa säädettyjen 
tunnistusmerkintää tai kuvausta 
koskevien vaatimusten täyttyminen on 
tarkistettava ennen kuin 
a) tunnistusasiakirja myönnetään 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti;

b) edellä 9 artiklan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdassa säädetyt vaatimukset 
vahvistetaan 18 artiklan 3 kohdan c 
alakohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tämä artikla esitetään muutetussa muodossa uutena 30 a artiklana, jotta säännösten 
käytettävyyttä saadaan muutetun järjestyksen myötä parannettua.

Tarkistus 106
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
28 a artikla – otsikko (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla

Tunnistusasiakirjan muoto

Or. de

Tarkistus 107
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
28 a artikla – 1 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 9 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettu 
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tunnistusasiakirja noudattaa liitteessä V c 
määriteltyä mallia ja sisältää kohtia, 
joihin voidaan kirjata 29 artiklan 
mukaisesti vaaditut tiedot.

Or. de

Perustelu
Jotta asetusta voidaan paremmin soveltaa, täytyy sen sisältää tunnistusasiakirjan malli. Tämä 
yksinkertaistaisi asetuksen sovellettavuutta huomattavasti.

Tarkistus 108
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
28 a artikla – 2 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle annetaan valta vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksessä 1 kohdassa 
tarkoitetun tunnistusasiakirjan kieliä, 
turvallisuusominaisuuksia, ulkoasua ja 
voimassaoloa koskevat vaatimukset. Tämä 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 109
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Valtuutetun eläinlääkärin nimi, 
osoite ja allekirjoitus;

Or. de
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Tarkistus 110
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – c a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c a) eläimen laji, ja mikäli tarpeen, 
eläimen rotu, sukupuoli ja väri; 

Or. de

Tarkistus 111
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) muut eläimen kuvausta ja 
terveydentilaa koskevat asiaankuuluvat 
tiedot.

d) muut asiaankuuluvat tiedot eläimen 
terveydentilan kuvaamiseksi.

Or. de

Tarkistus 112
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.

Tunnistusasiakirjan muoto

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä 9 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
tunnistusasiakirjan mallin, jonka on 
sisällettävä kohtia, joihin voidaan kirjata 
29 artiklan mukaisesti vaaditut tiedot. 
Kyseinen täytäntöönpanosäädös annetaan 
43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetaan 
mainitussa kohdassa tarkoitetun 
tunnistusasiakirjan kieliä, ulkoasua ja 
voimassaoloa koskevat vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Esitetään muutetussa muodossa uutena 28 a artiklana.

Tarkistus 113
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
30 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Tunnistusasiakirjan myöntäminen

Or. de

Tarkistus 114
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
30 a artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun tunnistusasiakirjan myöntää 
tätä tarkoitusta varten hyväksytty 
eläinlääkäri sen jälkeen, kun:

Or. de

Tarkistus 115
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
30 a artikla – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) hän on tarkistanut, että eläin on 
tunnistusmerkitty 16 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Parannetaan tekstin luettavuutta, jotta sen käyttäminen yksinkertaistuu.

Tarkistus 116
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
30 a artikla – b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b) hän on huolellisesti kirjannut 
29 artiklan mukaisesti vaaditut 
asiaankuuluvat tiedot 
tunnistusasiakirjaan, jolloin 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten 
täyttyminen vahvistetaan; ja

Or. de

Perustelu

Parannetaan tekstin luettavuutta, jotta sen käyttäminen yksinkertaistuu.

Tarkistus 117
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
30 a artikla – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) omistaja on allekirjoittanut 
tunnistusasiakirjan.
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Or. de

Perustelu

Parannetaan tekstin luettavuutta, jotta sen käyttäminen yksinkertaistuu. Omistajan 
allekirjoitus tunnistusasiakirjassa vaikeuttaa asiakirjan luvatonta myöntämistä. 

Tarkistus 118
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Tunnistusasiakirjan myöntäminen

1. Edellä 14 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun 
tunnistusasiakirjan

a) myöntää

i) virkaeläinlääkäri todistusasiakirjojen 
perusteella, tai

ii) toimivaltaisen viranomaisen tätä 
tarkoitusta varten hyväksymä 
eläinlääkäri, ja toimivaltainen 
viranomainen vahvistaa sen myöhemmin;

b) on vahvistettava 14 artiklan 1 kohdan 
a, b ja c alakohdan noudattaminen.
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2. Edellä 14 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa säädettyjen 
tunnistusmerkintää tai kuvausta 
koskevien vaatimusten täyttyminen on 
tarkistettava ennen kuin 
a) tunnistusasiakirja myönnetään 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti;

b) edellä 14 artiklan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdassa säädetyt vaatimukset 
vahvistetaan 18 artiklan 3 kohdan c 
alakohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Artikla esitetään muutetussa muodossa uutena 33 a artiklana.

Tarkistus 119
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
31 a artikla – otsikko (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla

Tunnistusasiakirjan muoto

Or. de

Tarkistus 120
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
31 a artikla – 1 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 14 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettu 
tunnistusasiakirja noudattaa liitteessä V d 
määriteltyä mallia ja sisältää kohtia, 
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joihin voidaan kirjata 32 artiklan 
1 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot.

Or. de

Perustelu

Jotta asetusta voidaan paremmin soveltaa, täytyy sen sisältää tunnistusasiakirjan malli. Tämä 
yksinkertaistaisi asetuksen sovellettavuutta huomattavasti.

Tarkistus 121
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
31 a artikla – 2 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle annetaan valta vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksessä 1 kohdassa 
tarkoitetun tunnistusasiakirjan kieliä, 
ulkoasua ja voimassaoloa koskevat 
vaatimukset. Tämä täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 43 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. de

Tarkistus 122
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) eläimen laji, ja mikäli tarpeen, 
eläimen rotu, sukupuoli ja väri;

Or. de

Tarkistus 123
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) omistajan tai omistajan puolesta ja 
suostumuksella toimivan luonnollisen
henkilön nimi ja osoite;

b) omistajan tai valtuutetun henkilön nimi, 
osoite ja allekirjoitus;

Or. de

Tarkistus 124
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
32 artikla - 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Valtuutetun eläinlääkärin nimi, 
osoite ja allekirjoitus;

Or. de

Tarkistus 125
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muut eläimen kuvausta ja 
terveydentilaa koskevat asiaankuuluvat 
tiedot.

d) muut asiaankuuluvat tiedot eläimen 
terveydentilan kuvaamiseksi.

Or. de

Tarkistus 126
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 14 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettua tunnistusasiakirjaa 

2. Edellä 14 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettua tunnistusasiakirjaa 
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on täydennettävä omistajan tai omistajan
puolesta ja suostumuksella toimivan 
luonnollisen henkilön allekirjoittamalla 
kirjallisella ilmoituksella, jossa todetaan, 
että lemmikkieläin kuljetetaan unioniin 
muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten.

on täydennettävä omistajan tai valtuutetun
henkilön allekirjoittamalla kirjallisella 
ilmoituksella, jossa todetaan, että 
lemmikkieläin kuljetetaan unioniin muita 
kuin kaupallisia tarkoituksia varten.

Or. de

Tarkistus 127
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.

Tunnistusasiakirjan muoto

1.  Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä 14 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
tunnistusasiakirjan mallin, jonka on 
sisällettävä kohtia, joihin voidaan kirjata 
32 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut 
tiedot. Kyseinen täytäntöönpanosäädös 
annetaan 43 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetaan 
mainitussa kohdassa tarkoitetun 
tunnistusasiakirjan kieliä, ulkoasua ja 
voimassaoloa koskevat vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Esitetään muutetussa muodossa uutena 31 a artiklana.

Tarkistus 128
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla

Tunnistusasiakirjan myöntäminen

Edellä 14 artiklan 1 kohdan c kohdassa 
tarkoitetussa tunnistusasiakirjassa on 
oltava sarjanumero, ja sen myöntää joko 
lähettävän kolmannen maan 
virkaeläinlääkäri todistusasiakirjojen 
perusteella tai valtuutettu eläinlääkäri, ja 
toimivaltainen viranomainen vahvistaa 
sen myöhemmin sen jälkeen kun 
eläinlääkäri
a) on tarkistanut, että eläin on 
tunnistusmerkitty 16 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti; ja
b) on huolellisesti kirjannut 32 artiklan 
1 kohdan a–c alakohdan mukaisesti 
vaaditut asiaankuuluvat tiedot 
tunnistusasiakirjaan, jolloin 14 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten täyttyminen 
vahvistetaan.

Or. de

Tarkistus 129
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
VI luku – 1 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lemmikkieläinten suoria ei-kaupallisia 
kuljetuksia jäsenvaltioihin koskeva 
poikkeus

Lemmikkieläinten ei-kaupallisia 
kuljetuksia jäsenvaltioihin koskeva 
poikkeus

Or. de
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Tarkistus 130
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 5, 9, 10 ja 
14 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
sallia liitteessä I lueteltuihin lajeihin 
kuuluvien lemmikkieläinten, jotka eivät ole 
kyseisissä artikloissa säädettyjen 
edellytysten mukaisia, kuljetuksen 
alueelleen muita kuin kaupallisia 
tarkoituksia varten edellyttäen, että

1. Poiketen siitä, mitä 5, 9, 10 ja 
14 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
erityisissä poikkeustapauksissa sallia 
liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvien 
lemmikkieläinten, jotka eivät ole kyseisissä 
artikloissa säädettyjen edellytysten 
mukaisia, kuljetuksen alueelleen muita 
kuin kaupallisia tarkoituksia varten 
edellyttäen, että

Or. de

Tarkistus 131
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) omistaja tai omistajan puolesta ja 
suostumuksella toimiva luonnollinen
henkilö on hakenut etukäteen lupaa ja 
määräjäsenvaltio on myöntänyt tällaisen 
luvan;

a) omistaja tai valtuutettu henkilö on 
hakenut etukäteen lupaa ja 
määräjäsenvaltio on myöntänyt tällaisen 
luvan;

Or. de

Tarkistus 132
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen 
tarkastukset ja fyysiset tarkastukset, jotka 

Asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen 
tarkastukset ja fyysiset tarkastukset, jotka 
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on tehtävä lemmikkieläinten ei-
kaupallisissa kuljetuksissa jäsenvaltiosta 
toiseen tai 13 artiklan 1 kohdan nojalla 
luetteloon sisältyvästä kolmannesta maasta 
tai kolmannelta alueelta jäsenvaltioon

on tehtävä lemmikkieläinten ei-
kaupallisissa kuljetuksissa jäsenvaltiosta 
toiseen tai 13 artiklan 1 kohdan ja 
14 a artiklan nojalla luetteloon sisältyvästä 
kolmannesta maasta tai kolmannelta 
alueelta jäsenvaltioon

Or. de

Tarkistus 133
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta 15 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on suoritettava 
kohdennettuja tai sattumanvaraisia 
asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen 
tarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä 
tarkastuksia lemmikkieläimille, joita 
kuljetetaan muussa kuin kaupallisessa 
tarkoituksessa jäsenvaltiosta toiseen tai 
13 artiklan 1 kohdan nojalla annetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä luetellusta 
kolmannesta maasta tai siinä luetellulta 
kolmannelta alueelta jäsenvaltioon, 
tarkistaakseen syrjimättömällä tavalla, että 
II luvun säännöksiä noudatetaan.

1. Rajoittamatta 15 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on suoritettava 
kohdennettuja tai sattumanvaraisia 
asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen 
tarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä 
tarkastuksia lemmikkieläimille, joita 
kuljetetaan muussa kuin kaupallisessa 
tarkoituksessa jäsenvaltiosta toiseen tai 
13 artiklan 1 kohdan ja 14 a artiklan
nojalla annetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä luetellusta 
kolmannesta maasta tai siinä luetellulta 
kolmannelta alueelta jäsenvaltioon, 
tarkistaakseen syrjimättömällä tavalla, että 
II luvun säännöksiä noudatetaan.

Or. de

Tarkistus 134
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Omistajan tai omistajan puolesta ja 
suostumuksella toimivan luonnollisen
henkilön on jäsenvaltiosta toiseen tai 
13 artiklan 1 kohdan nojalla annetussa 
täytäntöönpanoasetuksessa luetellusta 

2. Omistajan tai valtuutetun henkilön on 
jäsenvaltiosta toiseen tai 13 artiklan 
1 kohdan ja 14 a artiklan nojalla annetussa 
täytäntöönpanoasetuksessa luetellusta 
kolmannesta maasta tai siinä luetellulta 
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kolmannesta maasta tai siinä luetellulta 
kolmannelta alueelta jäsenvaltioon 
tapahtuvan ei-kaupallisen kuljetuksen 
hetkellä tämän artiklan 1 kohdassa 
säädetyistä tarkastuksista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä

kolmannelta alueelta jäsenvaltioon 
tapahtuvan ei-kaupallisen kuljetuksen 
hetkellä tämän artiklan 1 kohdassa 
säädetyistä tarkastuksista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä

Or. de

Tarkistus 135
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) esitettävä tunnistusasiakirja, joka 
osoittaa tällaiselle kuljetukselle asetettujen 
vaatimusten täyttymisen ja joka on 
muodossa, josta on säädetty

a) esitettävä tässä asetuksessa edellytetty
tunnistusasiakirja, joka osoittaa tällaiselle 
kuljetukselle asetettujen vaatimusten 
täyttymisen

i) 22 artiklan 1 kohdassa tai

ii) 23 artiklan 1 kohdassa;

Or. de
Tarkistus 136
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen 
tarkastukset ja fyysiset tarkastukset, jotka 
on tehtävä ei-kaupallisissa kuljetuksissa 
kolmannesta maasta tai kolmannelta 
alueelta jäsenvaltioon

Asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen 
tarkastukset ja fyysiset tarkastukset, jotka 
on tehtävä ei-kaupallisissa kuljetuksissa 
kolmannesta maasta tai kolmannelta 
alueelta, joka ei 13 artiklan 1 kohdan tai 
14 a artiklan nojalla sisälly luetteloon

Or. de

Tarkistus 137
Horst Schnellhardt



PR\909117FI.doc 73/86 PE492.919v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
maahantulopaikassa asiakirjojen ja 
tunnistusmerkintöjen tarkastukset ja 
tarvittaessa fyysiset tarkastukset 
lemmikkieläinten ei-kaupallisissa 
kuljetuksissa jäsenvaltioon muusta kuin 
sellaisesta kolmannesta maasta tai 
kolmannelta alueelta, joka luetellaan 
13 artiklan 1 kohdan nojalla annetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä.

1. Tarkistaakseen III luvun vaatimusten 
täyttymisen toimivaltaisen viranomaisen 
on tehtävä maahantulopaikassa asiakirjojen 
ja tunnistusmerkintöjen tarkastukset ja 
tarvittaessa fyysiset tarkastukset 
lemmikkieläinten ei-kaupallisissa 
kuljetuksissa jäsenvaltioon muusta kuin 
sellaisesta kolmannesta maasta tai 
kolmannelta alueelta, joka luetellaan 
13 artiklan 1 kohdan ja 14 a artiklan
nojalla annetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä.

Or. de

Tarkistus 138
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Omistajan tai omistajan puolesta ja 
suostumuksella toimivan luonnollisen
henkilön on muusta kuin 13 artiklan 
1 kohdan nojalla annetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä luetellusta 
kolmannesta maasta tai kolmannelta 
alueelta jäsenvaltioon tapahtuvan 
maahantulon hetkellä tämän artiklan 
1 kohdassa säädetyistä tarkastuksista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä

2. Omistajan tai valtuutetun henkilön on 
muusta kuin 13 artiklan 1 kohdan ja 
14 a artiklan nojalla annetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä luetellusta 
kolmannesta maasta tai kolmannelta 
alueelta jäsenvaltioon tapahtuvan 
maahantulon hetkellä tämän artiklan 
1 kohdassa säädetyistä tarkastuksista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä maahantulopaikassa

Or. de

Tarkistus 139
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) esitettävä tunnistusasiakirja, joka 
osoittaa tällaiselle kuljetukselle asetettujen 
vaatimusten täyttymisen ja joka on 
muodossa, josta on säädetty

a) esitettävä tunnistusasiakirja, joka 
osoittaa tällaiselle kuljetukselle asetettujen 
vaatimusten täyttymisen ja jonka muoto 
noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia;

i) 26 artiklan 1 kohdassa tai
ii) 27 artiklan b alakohdassa;

Or. de

Tarkistus 140
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pitää kirjaa suoritetuista tarkastuksista; b) pitää kirjaa suoritettujen tarkastusten 
kokonaismäärästä ja annetuista 
huomautuksista;

Or. de

Perustelu

Vähennetään hallinnollista rasitetta, sillä myöhemmin vain mahdollisten huomautusten 
tulokset ovat merkityksellisiä.

Tarkistus 141
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vahvistaa suoritetut tarkastukset 
tunnistusasiakirjassa, jota tarkoitetaan

c) vahvistaa suoritetut tarkastukset 
tunnistusasiakirjassa.

i) 10 artiklan e kohdassa tai
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ii) 27 artiklan b alakohdassa;

Or. de

Perustelu

Parannetaan luettavuutta.

Tarkistus 142
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 35 ja 36 artiklassa säädetyissä 
tarkastuksissa käy ilmi, että lemmikkieläin 
ei täytä II ja III luvussa vahvistettuja 
vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen 
on virkaeläinlääkäriä kuultuaan päätettävä

1. Jos 35 ja 36 artiklassa säädetyissä 
tarkastuksissa käy ilmi, että lemmikkieläin 
ei täytä II ja III luvussa vahvistettuja 
vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen 
on virkaeläinlääkäriä ja tarvittaessa 
omistajaa tai valtuutettua henkilöä
kuultuaan päätettävä

Or. de

Tarkistus 143
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palauttaa lemmikkieläin sen 
lähetysmaahan tai -alueelle, tai

a) palauttaa lemmikkieläin omistajan 
kustannuksella sen lähetysmaahan tai 
-alueelle, tai

Or. de

Tarkistus 144
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) sijoittaa lemmikkieläin omistajan 
kustannuksella virallisen valvonnan 
alaiseen eristykseen, kunnes se täyttää II ja
III luvussa vahvistetut edellytykset, tai

b) sijoittaa lemmikkieläin omistajan 
kustannuksella virallisen valvonnan 
alaiseen eristykseen, kunnes se täyttää II 
tai III luvussa vahvistetut edellytykset, tai

Or. de

Tarkistus 145
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lopettaa lemmikkieläin ilman rahallista 
korvausta omistajalle tai omistajan 
puolesta ja suostumuksella toimivalle 
luonnolliselle henkilölle, jos eläimen 
palauttaminen ei ole mahdollista eikä 
eristäminen käytännöllistä.

c) viimeisenä keinonaan lopettaa 
lemmikkieläin ilman rahallista korvausta 
omistajalle tai omistajan puolesta ja 
suostumuksella toimivalle luonnolliselle 
henkilölle, jos eläimen palauttaminen ei ole 
mahdollista eikä eristäminen 
käytännöllistä.

Or. de

Tarkistus 146
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos raivotautia esiintyy tai se leviää 
jäsenvaltiossa, kolmannessa maassa tai 
kolmannella alueella ja sen katsotaan 
aiheuttavan vakavan uhan 
kansanterveydelle tai eläinten terveydelle, 
komissio voi omasta aloitteestaan tai 
jäsenvaltion pyynnöstä toteuttaa 
täytäntöönpanosäädöksellä viipymättä ja 
tilanteen vakavuuden mukaan seuraavia 
toimenpiteitä:

Jos raivotautia tai muita tauteja tai 
tartuntoja esiintyy tai se leviää 
jäsenvaltiossa, kolmannessa maassa tai 
kolmannella alueella ja sen katsotaan 
aiheuttavan vakavan uhan 
kansanterveydelle tai eläinten terveydelle, 
komissio voi omasta aloitteestaan tai 
jäsenvaltion pyynnöstä toteuttaa 
täytäntöönpanosäädöksellä viipymättä ja 
tilanteen vakavuuden mukaan seuraavia 
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toimenpiteitä:

Or. de

Tarkistus 147
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viimeistään [date to be inserted: one 
year after entry into force of this 
Regulation] jäsenvaltioiden on annettava 
yleisölle selkeitä ja helposti saatavilla 
olevia tietoja seuraavista:

1. Jäsenvaltioiden on annettava yleisölle 
selkeitä ja helposti saatavilla olevia tietoja 
seuraavista:

Or. de

Perustelu

Yleisölle täytyy tämän asetuksen voimaantulon myötä tiedottaa uusista säännöistä, jotta ne 
tunnetaan, kun asetus astuu voimaan.

Tarkistus 148
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luettelo maahantulopaikoista, kuten 
36 artiklan 3 kohdassa edellytetään, sekä 
tarkastukset suorittamaan nimetty 
toimivaltainen viranomainen, kuten 
36 artiklan 4 kohdassa säädetään;

d) luettelo maahantulopaikoista, kuten 
36 artiklan 3 kohdassa tai 10 artiklan 
2 kohdassa edellytetään, sekä tarkastukset 
suorittamaan nimetty toimivaltainen 
viranomainen, kuten 36 artiklan 4 kohdassa 
säädetään;

Or. de

Tarkistus 149
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Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Tiedot raivotautirokotteesta, jolle on 
myönnetty myyntilupa liitteessä IV olevan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti, sekä 
tarvittavat käyttöohjeet.

Or. de

Tarkistus 150
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta vältettäisiin kaupallisten 
kuljetusten vilpillinen naamioiminen 
lemmikkieläinten ei-kaupalliseksi 
kuljetuksiksi, komissiolle siirretään valta 
antaa 41 artiklan mukaisesti sellaisia 
delegoituja säädöksiä sellaisten 
säännösten vahvistamiseksi, joilla 
rajoitetaan liitteessä I lueteltuihin lajeihin 
kuuluvien lemmikkieläinten sitä määrää, 
joka voi olla omistajan tai omistajan 
puolesta ja suostumuksella toimivan 
luonnollisen henkilön mukana yhden ei-
kaupallisen kuljetuksen aikana.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Enimmäismäärä ja poikkeussäännöt vahvistetaan tämän asetuksen 4 a artiklaan ehdotetussa 
tarkistuksessa.  

Tarkistus 151
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 7 artiklan 1 kohdassa, 
16 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 
18 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa ja 40 artiklassa tarkoitettu 
valta komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi *… päivästä …kuuta ….

2. Siirretään 4 a artiklassa, 7 artiklan 
1 kohdassa, 16 artiklan 2 kohdan toisessa 
alakohdassa, 18 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa ja 40 artiklassa 
tarkoitettu valta komissiolle viideksi 
vuodeksi *… päivästä …kuuta ….
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.
____
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. de

Tarkistus 152
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [date 
to be inserted: one year after entry into 
force of this Regulation], ja niiden on 
ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle; niiden on myös
ilmoitettava viipymättä kaikista niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Or. de

Tarkistus 153
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 1 kohdassa mainitun asetuksen 
kumoaminen jättää voimaan kyseisen 
asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
annetun komission delegoidun asetuksen 
N:o 1152/2011.

Or. de

Tarkistus 154
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 22 artiklan
1 kohdassa säädetään, tunnistusasiakirjan 
katsotaan olevan tämän asetuksen 
mukainen, kun

1. Poiketen siitä, mitä 20 a artiklan
1 kohdassa säädetään, tunnistusasiakirjan 
katsotaan olevan tämän asetuksen 
mukainen, kun

Or. de

Perustelu

Vrt. 38 

Tarkistus 155
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on laadittu päätöksellä 2003/803/EY 
vahvistetun mallitodistuksen mukaisesti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 156
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on myönnetty enintään vuosi
22 artiklan 1 kohdan nojalla annetun 
täytäntöönpanosäädöksen 
voimaantulopäivän jälkeen.

b) se on myönnetty ennen 22 artiklan 
1 kohdan nojalla annetun 
täytäntöönpanosäädöksen 
voimaantulopäivää.

Or. de

Tarkistus 157
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 26 artiklan
1 kohdassa säädetään, tunnistusasiakirjan 
katsotaan olevan tämän asetuksen 
mukainen, kun

2. Poiketen siitä, mitä 24 a artiklan
1 kohdassa säädetään, tunnistusasiakirjan 
katsotaan olevan tämän asetuksen 
mukainen, kun

Or. de

Perustelu
Vrt. 38 

Tarkistus 158
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on laadittu päätöksen 2011/874/EU 
liitteessä II vahvistetun mallitodistuksen 
mukaisesti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 159
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on myönnetty enintään vuosi
26 artiklan 1 kohdan nojalla annetun 
täytäntöönpanosäädöksen 
voimaantulopäivän jälkeen.

b) se on myönnetty ennen 26 artiklan 
1 kohdan nojalla annetun 
täytäntöönpanosäädöksen 
voimaantulopäivää.

Or. de

Tarkistus 160
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan [...] päivästä […]kuuta 
[…] [date to be inserted: one year after 
entry into force of this Regulation].

Sitä sovelletaan [...] päivästä […]kuuta 
[…]*.

_____
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* 18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. de

Tarkistus 161
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. de

Tarkistus 162
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite V a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite V a
20 a artiklan mukainen 

tunnistusasiakirjan malli
(Mallia täytyy vielä kehittää tätä asetusta 
koskevien toimielinten välisten 
neuvotteluiden myötä.)  

Or. de

Perustelu

Jotta asetusta voidaan paremmin soveltaa, täytyy sen sisältää tunnistusasiakirjan malli. 
Tunnistusasiakirjan muotoa, siihen tehtäviä kirjauksia ja sen myöntämistä koskevat 
säännökset laaditaan uudelleen soveltamisen näkökulmasta.

Tarkistus 163
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite V b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite V b
24 a artiklan mukainen 
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tunnistusasiakirjan malli
(Mallia täytyy vielä kehittää tätä asetusta 
koskevien toimielinten välisten 
neuvotteluiden myötä.)  

Or. de

Tarkistus 164
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite V c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite V c
28 a artiklan mukainen 

tunnistusasiakirjan malli
(Mallia täytyy vielä kehittää tätä asetusta 
koskevien toimielinten välisten 
neuvotteluiden myötä.)  

Or. de

Tarkistus 165
Horst Schnellhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite V d (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite V d
31 a artiklan mukainen 

tunnistusasiakirjan malli
(Mallia täytyy vielä kehittää tätä asetusta 
koskevien toimielinten välisten 
neuvotteluiden myötä.)  

Or. de
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PERUSTELUT

Johdanto

Lemmikkieläinten kuljettamista on säädelty vuodesta 2003 saakka asetuksella (EY) 
N:o 998/2003 ja siihen myöhemmin tehdyillä 17 muutoksella. Tänä aikana lemmikkieläinten 
kuljettamisen olosuhteet ovat kuitenkin muuttuneet: komissio ja jäsenvaltiot ovat muun 
muassa menestyksekkäästi toteuttaneet raivotaudin torjuntakampanjoita, joiden ansiosta 
raivotaudin voidaan nyt periaatteessa katsoa hävinneen monista unionin osista, vaikka 
jatkuvaa valppautta tarvitaankin, kuten aina. Raivotauti, tai sen puuttuminen, oli tärkein 
muttei ainoa syy ylläpitää erityistä siirtymäkausijärjestelmää, joka koskee eläinten 
kuljettamista joidenkin jäsenvaltioiden alueelle (asetuksen (EY) N:o 998/2003 6, 8 ja 
16 artikla). 

Toisen siirtymäkausijärjestelmän, joka perustuu 4 artiklan 1 kohtaan (merkitseminen 
tatuoinnilla tai mikrosirulla) päättyminen oli toinen hyvä syy tarkistaa nykyistä asetusta (EY) 
N:o 998/2003.

Lisäksi Lissabonin sopimus tuli tällä välin voimaan, ja asetus (EY) N:o 998/2003 oli 
yhdenmukaistettu sen kanssa vain osittain (asetuksella (EU) N:o 438/2010). Näin ollen 
vanhojen komitologiamenettelyn mukaisten toimenpiteiden täysimääräinen 
yhdenmukaistaminen ja mukauttaminen uusiin SEUT 290 ja 291 artikloihin on looginen 
toimenpide, johon komissio sitoutui asetukseen (EU) N:o 438/2010 liitetyssä komission 
lausunnossa. 

Huomautukset:

 Esittelijän pääasiallinen tavoite on tehdä lemmikkieläinten kanssa matkustamisesta 
unionin sisällä tai kolmansiin maihin helpompaa lemmikkieläinten omistajille 
säilyttäen samalla korkean turvallisuustason kansanterveydelle tai eläinten terveydelle 
mahdollisesti aiheutuvien riskien osalta. Siksi esittelijä on pyrkinyt tekemään 
komission ehdotuksesta luettavamman ja selkeämmän, jotta lemmikkieläinten 
omistajat, eläinlääkärit, tarkastushenkilöstö, toimivaltaiset viranomaiset ja muut 
lemmikkieläinten ei-kaupalliseen kuljetukseen osallistuvat toimijat voivat soveltaa sitä 
selkeästi ja yksiselitteisesti. Näin ollen tiettyjen artiklojen sanamuotoa ja silloin tällöin 
järjestystä on muutettu pitäen usein kiinni kunkin säännöksen keskeisestä sisällöstä. 
Nämä muutokset mainitaan perusteluissa.

 Esittelijä on samaa mieltä siitä, että kaksinkertainen oikeusperusta on säilytetty ja 
mukautettu Lissabonin sopimuksen vastaaviin artikloihin eli 43 artiklan 2 kohtaan 
(maatalous) ja 168 artiklan 4 kohtaan (kansanterveys).

  
 Kokemus on osoittanut, että koirien, kissojen ja joskus frettien kaupallisia kuljetuksia 

naamioidaan usein vilpillisesti ei-kaupallisiksi kuljetuksiksi pyrkien kiertämään 
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tällaisten eläinten kauppaa ja maahantuontia koskevien tiukempien sääntöjen 
soveltamista. Tällaisten käytäntöjen estämiseksi tällä hetkellä sovellettavissa, 
komission asetukseen (EU) N:o 388/2010 perustuvissa säännöissä rajataan 
omistajansa mukana olevien eläinten enimmäismäärä viiteen. Tämä rajoitus on 
kuitenkin aiheuttanut käytännössä suuria vaikeuksia niille kansalaisille, jotka haluavat 
osallistua tiettyihin kilpailuihin tai näyttelytapahtumiin, joita varten heidän on 
matkustettava eri jäsenvaltioiden välillä useamman kuin viiden eläimen kanssa. Näin 
ollen esittelijä ehdottaa tähän enimmäismäärään tehtäviä poikkeuksia, jotka ovat 
riittävän selkeitä ja käytännöllisiä sekä näihin tapahtumiin osallistuvien henkilöiden 
että sääntöjen täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta vastaavien 
viranomaisten kannalta.

 Tällä hetkellä sovellettavissa säännöksissä myönnetään jäsenvaltioille oikeus sallia 
erityisiä poikkeuksia pakollisesta raivotautirokotuksesta alle 3 kuukauden ikäisille 
koirille, kissoille ja freteille. Poikkeukset perustuvat siihen tosiasiaan, että 
eläinlääketieteellisestä näkökulmasta ei ole suositeltavaa rokottaa näin nuoria eläimiä. 
Rokotushetkestä täyden immuniteetin saavuttamiseen voi kuitenkin kulua jopa neljä 
viikkoa riippuen käytetystä rokotteesta. Tämänhetkisissä säännöissä ei oteta huomioon 
tätä aukkoa, joka luo epävarmuutta niille, jotka haluavat matkustaa nuorten eläinten 
kanssa, jotka ovat yli 12 viikon ikäisiä mutta joilla ei ole liitteen IV 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua rokotussuojaa. Esittelijä ehdottaa siksi, että selkiytetään 
tilannetta kaikkien toimijoiden kannalta sallimalla, että myös 12–16 viikon ikäiset 
eläimet vapautetaan liitteessä IV vahvistetuista raivotautirokotuksen 
kelpoisuusvaatimuksista. 

 Tunnistusasiakirjojen täyttämistä koskevien sääntöjen rakenne ja sanamuoto ovat 
aiheuttaneet hämmennystä eläinlääkäreiden ja lemmikkieläinten omistajien 
keskuudessa. Siksi esittelijä ehdottaa uutta rakennetta asetuksen näille osille: kussakin 
kohdassa luetellaan ensin kyseisen tunnistusasiakirjan vaadittu muoto eläintyypin ja 
ei-kaupallisen kuljetuksen tyypin (EU:n jäsenvaltioiden välinen vai kolmansista 
maista tuleva) mukaan; sitten siinä mainitaan kaikki olennaiset kohdat, jotka 
eläinlääkärin on täytettävä. Kunkin kohdan lopussa määritellään menettely, jota 
eläinlääkärin on noudatettava voidakseen täyttää tunnistusasiakirjan asianmukaisesti. 
Lisäksi ehdotetaan joitakin lisäkohtia kyseisen eläimen tunnistamisen parantamiseksi 
ja tunnistusasiakirjojen suojelemiseksi paremmin väärentämiseltä. Esittelijä on 
mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt sen sijaan, että viitattaisiin tämän asetuksen toisiin 
artikloihin, ilmoittamaan selkeästi vaatimukset tai säännökset, jotka ovat 
edellytyksenä tietyn artiklan noudattamiselle.

Käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi ja asetuksen soveltamisen helpottamiseksi sekä 
yhdenmukaisuuden takaamiseksi esittelijä haluaisi sisällyttää asetuksen liitteeseen 
mallin kustakin tunnistusasiakirjatyypistä. Näin ei olisi enää tarpeen etsiä ja lukea läpi 
lukuisia peräkkäisiä säädöksiä oikean ulkoasun määrittämiseksi. 


