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* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o netrgovskih premikih hišnih živali
(COM(2012)0089 – C7-0080/2012 – 2012/0039(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0089),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 168(4)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0080/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 20121,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne [...]2 ,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri izjavo, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL C ..., ..., str. ...
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Predlog spremembe 1
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13.
julija 1992 o zahtevah zdravstvenega 
varstva živali za trgovino in za uvoz v 
Skupnost živali, semena, jajčnih celic in 
zarodkov, za katere ne veljajo zahteve 
zdravstvenega varstva živali, določene v 
posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) 
k Direktivi 90/425/EGS1 med drugim 
določa zahteve v zvezi z zdravstvenim 
varstvom živali, ki se uporabljajo za 
trgovino in uvoz psov, mačk in belih 
dihurjev, ki so živali vrst, dovzetnih za 
steklino. Navedene vrste živali so hišne 
živali in so pogosto namenjene za 
netrgovske premike z lastnikom znotraj 
Unije in v Unijo, zato je treba v tej uredbi 
določiti zahteve v zvezi z zdravstvenim 
varstvom živali, ki se uporabljajo za 
netrgovske premike navedenih vrst živali v 
države članice. Navedene vrste živali so 
navedene na seznamu v delu A Priloge I k 
Uredbi.

(5) Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13.
julija 1992 o zahtevah zdravstvenega 
varstva živali za trgovino in za uvoz v 
Skupnost živali, semena, jajčnih celic in 
zarodkov, za katere ne veljajo zahteve 
zdravstvenega varstva živali, določene v 
posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) 
k Direktivi 90/425/EGS2, med drugim 
določa zahteve v zvezi z zdravstvenim 
varstvom živali, ki se uporabljajo za 
trgovino in uvoz psov, mačk in belih 
dihurjev, ki so živali vrst, dovzetnih za 
steklino. Navedene vrste živali so hišne 
živali in pogosto spremljajo svojega 
lastnika ali pooblaščeno osebo pri 
netrgovskih premikih znotraj Unije in v 
Unijo, zato bi bilo treba v tej uredbi 
določiti zahteve v zvezi z zdravstvenim 
varstvom živali, ki se uporabljajo za 
netrgovske premike navedenih vrst živali v 
države članice. Navedene vrste živali so 
navedene na seznamu v delu A Priloge I k 
Uredbi.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je namenjena izboljšanju razumljivosti za uporabnika.

Predlog spremembe 2
Horst Schnellhardt

                                               
1 UL L 268, 14.09.1992, str. 54.
2 UL L 268, 14.09.1992, str. 54.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V seznam je treba nadalje vključiti vse 
vrste ptic, razen perutnine, ki spada v 
področje uporabe Direktive 92/65/EGS in 
Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30.
novembra 2009 o pogojih zdravstvenega 
stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za 
trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter 
za njihov uvoz iz tretjih držav1, ter 
glodavce in domače kunce.

(8) V seznam bi bilo treba nadalje vključiti 
vse vrste ptic, razen perutnine, ki spada v 
področje uporabe Direktive 92/65/EGS in 
Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30.
novembra 2009 o pogojih zdravstvenega 
stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za 
trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter 
za njihov uvoz iz tretjih držav2, ter 
glodavce in kunce, z izjemo tistih, ki so 
namenjeni proizvodnji hrane in 
opredeljeni v Prilogi I Uredbe (ES) št.
853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 29. aprila 2004 o posebnih 
higienskih pravilih za živila živalskega 
izvora1.
_______
1 UL. L 139, str. 55.

Or. de

Predlog spremembe 3
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za jasno razlikovanje med pravili, ki 
se uporabljajo za netrgovske premike ter za 
trgovanje in uvoz v Unijo iz tretjih držav 
psov, mačk in belih dihurjev, za katere 
veljajo zahteve v zvezi z zdravstvenim 
varstvom živali iz Direktive 92/65/EGS, je
treba v tej uredbi opredeliti ne samo pojem 
hišne živali, temveč tudi netrgovske 
premike takšnih živali kot premike, ki 
neposredno ali posredno ne vključujejo 
finančnega dobička ali prenosa lastništva 
oz. to ni njihov namen.

(12) Za jasno razlikovanje med pravili, ki 
se uporabljajo za netrgovske premike ter za 
trgovanje in uvoz v Unijo iz tretjih držav 
psov, mačk in belih dihurjev, za katere 
veljajo zahteve v zvezi z zdravstvenim 
varstvom živali iz Direktive 92/65/EGS, bi 
bilo treba v tej uredbi opredeliti ne samo 
pojem hišne živali, temveč tudi netrgovske 
premike takšnih živali kot premike, pri 
katerih takšna hišna žival spremlja 
svojega lastnika ali pooblaščeno osebo.
Izkušnje kažejo, da med takšnim 
premikom ni vedno mogoče zagotoviti, da 

                                               
1 UL L 343, 22.12.2009, str. 74.
2 UL L 343, 22.12.2009, str. 74.
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se hišna žival ob vsakem času nahaja v 
neposredni bližini lastnika ali 
pooblaščene osebe. V ustrezno 
utemeljenih in dokumentiranih primerih 
bi bilo treba premik obravnavati kot 
spremljanje lastnika ali pooblaščene 
osebe, če premik hišne živali ni časovno 
ali prostorsko prekinjen za več kot pet dni.

Or. de

Predlog spremembe 4
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Izkušnje z uporabo dosedanjih 
pravil kažejo, da je trgovanje z živalmi iz 
dela A Priloge I mogoče prikriti z 
namenom goljufije. Za preprečitev 
tovrstnih praks bi bilo treba v tej uredbi za 
hišne živali iz dela A Priloge I, ki lahko 
spremljajo svojega lastnika ali 
pooblaščeno osebo, določiti največje 
število. Pod določenimi pogoji bi bilo 
treba dovoliti tudi prekoračitev največjega 
števila.

Or. de

Predlog spremembe 5
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi izboljšanja razmer v zvezi s 
steklino v Uniji so Irska, Malta, Švedska 
in Združeno kraljestvo opustili sistem 
obvezne šestmesečne karantene, ki so ga 
več desetletij uporabljali za nekatere hišne 
živali, namenjene za premike na njihova 

črtano
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ozemlja, in uvedli alternativni, manj 
omejevalni sistem, ki zagotavlja 
enakovredno raven varnosti, kot je 
določena v Uredbi (ES) št. 998/2003.
Navedene države članice so na seznamu v 
delu A Priloge II k Uredbi (ES) 
št. 998/2003, do 31. decembra 2011 pa so 
morale poleg veljavnega cepljenja proti 
steklini preverjati tudi učinkovitost 
cepljenja hišnih psov in mačk proti 
steklini pred njihovim vstopom iz drugih 
držav članic ter nekaterih tretjih držav in 
ozemelj v skladu z nacionalnimi pravili.

Or. de

Obrazložitev

Besedilo ni več potrebno za razlago nove uredbe.

Predlog spremembe 6
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V oddelku 1 dela B Priloge II k 
Uredbi (ES) št. 998/2003 je določen 
seznam preostalih držav članic, vključno z 
državami in ozemlji, ki se za namene 
navedene uredbe štejejo za dele navedenih 
držav članic, ker se nacionalni pogoji za 
premike uporabljajo za živali vrst s 
seznama v Prilogi I k Uredbi, ali pa se 
štejejo za primerljive z državami 
članicami, kadar so navedene živali 
namenjene za netrgovske premike med 
državami članicami ter navedenimi 
državami in ozemlji.

črtano

Or. de

Obrazložitev
Besedilo za razlago nove uredbe ni več potrebno.
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Predlog spremembe 7
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na konec prehodnega režima iz 
Uredbe (ES) št. 998/2003 in zaradi 
jasnosti zakonodaje Unije je treba v 
Prilogi II k tej uredbi določiti seznam 
držav članic, ki vključuje Irsko, Malto, 
Švedsko in Združeno kraljestvo ter 
ozemlja, ki so del držav članic, in 
Gibraltar, in v tej uredbi je treba pojasniti 
pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom 
živali, ki se uporabljajo za netrgovske 
premike hišnih živali vrst s seznama v 
delu A Priloge I v državo članico iz druge 
države članice ter tretjih držav in ozemelj.

črtano

Or. de

Obrazložitev

V tej uredbi naj se uporablja opredelitev države članice iz pogodb EU, tako da Priloga II ni 
več potrebna.

Predlog spremembe 8
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Uredba (ES) št. 998/2003 prav tako 
določa, da se za prehodno obdobje za hišne 
živali vrst s seznamov v delih A in B 
Priloge I k Uredbi šteje, da so 
identificirane, če nosijo jasno čitljivo 
tetovirano znamenje ali elektronski 
identifikacijski sistem (transponder). Zato
je treba v tej uredbi pojasniti pravila za 
označevanje hišnih živali vrst s seznama v 
delu A Priloge I po izteku prehodnega 
obdobja 3. julija 2011, vključno z 
zahtevanimi kvalifikacijami za tiste, ki 
izvajajo označevanje.

(17) Uredba (ES) št. 998/2003 prav tako 
določa, da se za prehodno obdobje za hišne 
živali vrst s seznamov v delih A in B 
Priloge I k Uredbi šteje, da so 
identificirane, če nosijo jasno čitljivo 
tetovirano znamenje ali elektronski 
identifikacijski sistem (transponder). Zato
bi morala ta uredba določiti pravila za 
označevanje hišnih živali vrst s seznama v 
delu A Priloge I po izteku prehodnega 
obdobja 3. julija 2011.
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Or. de

Predlog spremembe 9
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Vsaditev transponderja predstavlja 
invaziven poseg, za katerega so potrebne 
določene kvalifikacije. Zato bi morali 
vsaditev izvajati samo veterinarji, ki imajo 
dovoljenje pristojnih organov.

Or. de
Predlog spremembe 10
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Možno je, da cepiva proti steklini, s 
katerimi se hišne živali vrst s seznama v 
delu A Priloge I cepijo preden so stare tri 
mesece, ne zagotovijo zaščitne imunosti 
zaradi maternalnih protiteles. Zato 
proizvajalci cepiv ne priporočajo cepljenja 
mladih živali pred navedeno starostjo. Da 
se odobrijo netrgovski premiki mladih 
živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki 
niso cepljene proti steklini, je treba v tej 
uredbi določiti sprejetje nekaterih 
previdnostnih ukrepov in državam 
članicam omogočiti odobritev takšnih 
premikov na njihovo ozemlje, če so mlade 
živali v skladu z navedenimi ukrepi.

(20) Možno je, da cepiva proti steklini, s 
katerimi se hišne živali vrst s seznama v 
delu A Priloge I cepijo preden so stare tri 
mesece, ne zagotovijo zaščitne imunosti 
zaradi maternalnih protiteles. Zato 
proizvajalci cepiv ne priporočajo cepljenja 
mladih živali pred navedeno starostjo. Da 
se odobrijo netrgovski premiki mladih 
živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki 
niso cepljene proti steklini ali so cepljene,
niso pa imunizirane, bi bilo treba v tej 
uredbi določiti sprejetje nekaterih 
previdnostnih ukrepov in državam 
članicam omogočiti odobritev takšnih 
premikov na njihovo ozemlje, če so mlade 
živali v skladu z navedenimi ukrepi.

Or. de

Predlog spremembe 11
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21



PE492.919v01-00 12/82 PR\909117SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za poenostavitev pogojev za 
netrgovske premike hišnih živali vrst s 
seznama v delu A Priloge I med državami 
članicami z enakovrednim pozitivnim 
statusom v zvezi s steklino je treba v tej 
uredbi določiti možnost za sprejetje 
pogojev za odstopanje od zahtev za 
cepljenje proti steklini. Takšni ukrepi 
morajo temeljiti na potrjenih znanstvenih 
podatkih, uporabljati pa jih je treba 
sorazmerno glede na tveganje za javno 
zdravje ali zdravje živali, povezano z 
netrgovskimi premiki navedenih živali, ki 
bi lahko zbolele za steklino. Vključevati 
morajo pravila za kategorizacijo držav 
članic ali njihovih delov ter postopke, v 
skladu s katerimi morajo države članice, ki 
zahtevajo uporabo odstopanja, stalno 
utemeljevati razloge za takšno odstopanje.
Prav tako je treba zagotoviti, da se v 
izvedbenem aktu, ki se sprejme v skladu s 
to uredbo, določi seznam držav članic, 
kategoriziranih v skladu s pravili za 
kategorizacijo držav članic ali njihovih 
delov.

(21) Za poenostavitev pogojev za 
netrgovske premike hišnih živali vrst s 
seznama v delu A Priloge I med državami 
članicami z enakovrednim pozitivnim 
statusom v zvezi s steklino in zanemarljivo 
majhnim tveganjem vnosa stekline bi bilo
treba v tej uredbi določiti možnost za 
sprejetje pogojev za odstopanje od zahtev 
za cepljenje proti steklini.  Takšni ukrepi bi 
morali temeljiti na potrjenih znanstvenih 
podatkih, uporabljati pa bi jih bilo treba 
sorazmerno glede na tveganje za javno 
zdravje ali zdravje živali, povezano z 
netrgovskimi premiki navedenih živali, ki 
bi lahko zbolele za steklino. Vključevati bi 
morali pravila za kategorizacijo držav 
članic ali njihovih delov ter postopke, v 
skladu s katerimi morajo države članice, ki 
zahtevajo uporabo odstopanja, stalno 
utemeljevati razloge za takšno odstopanje.
Prav tako bi bilo treba zagotoviti, da se v 
izvedbenem aktu, ki se sprejme v skladu s 
to uredbo, določi seznam držav članic, 
kategoriziranih v skladu s pravili za 
kategorizacijo držav članic ali njihovih 
delov.

Or. de
Predlog spremembe 12
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države in ozemlja s seznama v 
oddelku 2 dela B Priloge II k Uredbi (ES) 
št. 998/2003 uporabljajo pravila, 
enakovredna tistim, ki jih uporabljajo 
države članice, medtem ko tretje države in 
ozemlja s seznama v delu C Priloge II k 
navedeni uredbi izpolnjujejo merila iz 
člena 10 navedene uredbe. Zato je treba 
zagotoviti, da se navedeni seznami brez

(22) Države in ozemlja s seznama v 
oddelku 2 dela B Priloge II k Uredbi (ES) 
št. 998/2003 uporabljajo pravila, 
enakovredna tistim, ki jih uporabljajo 
države članice, medtem ko tretje države in 
ozemlja s seznama v delu C Priloge II k 
navedeni uredbi izpolnjujejo merila iz 
člena 10 navedene uredbe. Zato bi bilo
treba zagotoviti, da se navedeni seznami 
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kakršnih koli bistvenih sprememb določijo 
v izvedbenem aktu, ki bo sprejet v enem 
letu od sprejetja te uredbe. Vendar je treba 
v tej uredbi določiti, da je treba sezname 
držav in ozemelj iz oddelka 2 dela B in 
dela C Priloge II k Uredbi (ES) 
št. 998/2003 še naprej uporabljati za 
namene te uredbe do začetka veljavnosti 
navedenega izvedbenega akta.

brez bistvenih sprememb določijo v
delegiranem aktu, ki naj bi bil sprejet v
osemnajstih mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 13(1).

Predlog spremembe 13
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a)  Seznam območij države članice ali 
tretjih držav, ki uporabljajo predpise, ki so 
enakovredni predpisom držav članic o 
hišnih živalih iz dela B Priloge I, naj se v 
skladu s določbami te uredbe določi v 
delegiranem aktu.

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 14a (novo).
Predlog spremembe 14
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Identifikacijski dokumenti, priloženi 
hišnim živalim vrst s seznama v delu A 
Priloge I, ki so namenjeni za netrgovske 
premike v države članice, so potrebni za 
potrjevanje skladnosti s pogoji iz te uredbe.
Zato je treba v Uredbi določiti pogoje za 
izdajanje identifikacijskih dokumentov in 

(25) Identifikacijski dokumenti, priloženi 
hišnim živalim vrst s seznama v delu A 
Priloge I, ki so namenjeni za netrgovske 
premike v države članice, so potrebni za 
potrjevanje skladnosti s pogoji iz te uredbe.
Zato bi bilo treba v Uredbi določiti pogoje 
za izdajanje identifikacijskih dokumentov 
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zahteve za njihovo vsebino, veljavnost in 
obliko.

in zahteve za njihovo vsebino, veljavnost, 
varnostne značilnosti in obliko.

Or. de
Predlog spremembe 15
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) S to uredbo je treba državam članicam 
prav tako omogočiti, da v primeru potrebe 
po nujnem odhodu odobrijo neposreden 
vstop na svoje ozemlje hišnih živali vrst s 
seznama v Prilogi I, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz te uredbe, če se vnaprej zaprosi 
za dovoljenje in ga namembna država 
članica odobri ter so živali za določen čas v 
karanteni pod uradnim nadzorom, tako da 
se izpolnijo navedeni pogoji. Kljub potrebi 
po takšnem nujnem odhodu je takšno 
dovoljenje nujno potrebno zaradi tveganj 
za zdravje živali, ki izhajajo iz vstopa v 
Unijo hišne živali, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz te uredbe.

(27) S to uredbo bi bilo treba državam 
članicam prav tako omogočiti, da v 
primeru potrebe po nujnem odhodu
lastnika – denimo v primeru nenadne 
naravne nesreče, političnih nemirov ali iz 
zelo resnih osebnih razlogov – odobrijo 
neposreden vstop na svoje ozemlje hišnih 
živali vrst s seznama v Prilogi I, ki ne 
izpolnjujejo pogojev iz te uredbe, če se 
vnaprej zaprosi za dovoljenje in ga 
namembna država članica odobri ter so 
živali za določen čas v karanteni pod 
uradnim nadzorom, tako da se izpolnijo 
navedeni pogoji. Kljub potrebi po takšnem 
nujnem odhodu je takšno dovoljenje nujno 
potrebno zaradi tveganj za zdravje živali, 
ki izhajajo iz vstopa v Unijo hišne živali, ki 
ne izpolnjujejo pogojev iz te uredbe.

Or. de

Predlog spremembe 16
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Da lahko države članice preverijo 
skladnost s pravili iz te uredbe in sprejmejo 
potrebne ukrepe, je treba s to uredbo 
določiti, da mora oseba, ki spremlja hišno 
žival, predložiti zahtevan identifikacijski 
dokument v trenutku vsakršnega 
netrgovskega premika ali vstopa v državo 

(29) Da lahko države članice preverijo 
skladnost s pravili iz te uredbe in sprejmejo 
potrebne ukrepe, bi bilo treba s to uredbo 
določiti, da mora oseba, ki spremlja hišno 
žival, predložiti zahtevan identifikacijski 
dokument v trenutku vsakršnega 
netrgovskega premika ali vstopa v državo 
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članico, ter določiti ciljno usmerjena ali 
naključna preverjanja dokumentacije in 
identitete hišnih živali, ki so namenjene za 
netrgovske premike v državo članico iz 
druge države članice. Prav tako mora od 
držav članic zahtevati, da na določenih 
vstopnih točkah sistematično preverjajo 
dokumentacijo in identiteto hišnih živali, ki 
so namenjene za netrgovske premike v 
državo članico iz tretjih držav ali ozemelj.
Pri navedenih preverjanjih je treba 
upoštevati ustrezna načela Uredbe (ES) 
št. 882/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju 
uradnega nadzora, da se zagotovi 
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi 
in živilih ter s pravili o zdravstvenem 
varstvu živali in zaščiti živali1.

članico, ter določiti ciljno usmerjena ali 
naključna preverjanja dokumentacije in 
identitete hišnih živali, ki so namenjene za 
netrgovske premike v državo članico iz 
druge države članice. Prav tako bi morala
od držav članic zahtevati, da na določenih 
vstopnih točkah sistematično preverjajo 
dokumentacijo in identiteto hišnih živali, ki 
so namenjene za netrgovske premike v 
državo članico iz tretjih držav ali ozemelj.
Pri navedenih preverjanjih bi bilo treba 
upoštevati ustrezna načela Uredbe (ES) 
št. 882/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju 
uradnega nadzora, da se zagotovi 
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi 
in živilih ter s pravili o zdravstvenem 
varstvu živali in zaščiti živali2. Da bi lahko 
izkoristili datum teh preverjanj za 
določitev veljavnosti identifikacijskega 
dokumenta za nadaljnje premike znotraj 
Unije, bi bilo treba države članice 
zadolžiti, da opravljena preverjanja 
vpišejo v identifikacijski dokument.

Or. de

Predlog spremembe 17
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s seznamom 
držav članic ali njihovih delov, 
kategoriziranih v skladu s pogoji za 
odstopanja od nekaterih pogojev, ki se 
uporabljajo za netrgovske premike med 
državami članicami z enakovrednim 
statusom v zvezi s steklino pri hišnih 
živalih vrst s seznama v delu A Priloge I, 
in pravili za preventivne zdravstvene 

(34) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s seznamom 
držav članic ali njihovih delov, 
kategoriziranih v skladu s pogoji za 
odstopanja od nekaterih pogojev, ki se 
uporabljajo za netrgovske premike med 
državami članicami z enakovrednim 
statusom v zvezi s steklino pri hišnih 
živalih vrst s seznama v delu A Priloge I, 
in pravili za preventivne zdravstvene 

                                               
1 UL L 165, 30.4.2004, str. 1.
2 UL L 165, 30.4.2004, str. 1.
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ukrepe za druge bolezni in okužbe, razen 
stekline, ter v zvezi s seznami tretjih držav 
ali ozemelj za namene odstopanja od 
nekaterih pogojev za netrgovske premike, 
enotni vzorci za identifikacijske 
dokumente, ki so priloženi hišnim živalim 
vrst s seznama v Prilogi I, ki so namenjene 
za netrgovske premike v državo članico iz 
druge države članice ali tretje države ali 
ozemlja, zaščitni ukrepi v primeru pojava 
ali širitve stekline ter enotna uporaba 
zahtev o obveščanju, je treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila. Navedena 
pooblastila je treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije1.

ukrepe za druge bolezni in okužbe, razen 
stekline, ter v zvezi s seznami tretjih držav 
ali ozemelj za namene odstopanja od 
nekaterih pogojev za netrgovske premike, 
enotni vzorci za identifikacijske 
dokumente, ki so priloženi hišnim živalim 
vrst s seznama v Prilogi I, ki so namenjene 
za netrgovske premike v državo članico iz 
druge države članice ali tretje države ali 
ozemlja, zaščitni ukrepi v primeru pojava 
ali širitve stekline, druge bolezni ali 
okužbe, ter enotna uporaba zahtev o 
obveščanju, bi bilo treba Komisiji podeliti 
izvedbena pooblastila. Navedena 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije2

Or. de

Predlog spremembe 18
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Komisija mora sprejeti izvedbene 
akte, ki se začnejo takoj uporabljati, za 
posodobitev seznama tretjih držav ali 
ozemelj za namene odstopanja od nekaterih 
pogojev za netrgovske premike in v zvezi z 
zaščitnimi ukrepi v primeru pojava ali 
širitve stekline, kadar je to nujno potrebno 
v ustrezno utemeljenih nujnih primerih, 
povezanih z zdravjem živali in javnim 
zdravjem.

(35) Komisija mora sprejeti izvedbene 
akte, ki se začnejo takoj uporabljati, za 
posodobitev seznama tretjih držav ali 
ozemelj za namene odstopanja od nekaterih 
pogojev za netrgovske premike in v zvezi z 
zaščitnimi ukrepi v primeru pojava ali 
širitve stekline, druge bolezni ali okužbe,
kadar je to nujno potrebno v ustrezno 
utemeljenih nujnih primerih, povezanih z 
zdravjem živali in javnim zdravjem.

Or. de

                                                                                                                                                  
1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
2 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.



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

SL

Predlog spremembe 19
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.  Ta uredba se uporablja za netrgovske 
premike hišnih živali vrst s seznama v
Prilogi I v državo članico iz druge države 
članice ali tretje države ali ozemlja.

1.  Ta uredba se uporablja za netrgovske 
premike hišnih živali v državo članico iz 
druge države članice ali tretje države ali 
ozemlja.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je namenjena izboljšanju razumljivosti.

Predlog spremembe 20
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b)  ukrepe, ki jih sprejmejo države 
članice za omejitev premikov nekaterih 
vrst ali pasem hišnih živali na podlagi 
premislekov, razen tistih, povezanih z 
zdravstvenim varstvom živali.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Načelo notranjega trga se sme omejiti le zaradi zdravstvenega varstva živali v skladu s 4.
členom.

Predlog spremembe 21
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a)„netrgovski premiki“ so premiki, ki niti 
neposredno niti posredno ne vključujejo 
finančnega dobička ali prenosa lastništva
oz. to ni njihov cilj;

(a)„netrgovski premiki“ so premiki,
katerih namen ni prodaja ali prenos
lastništva hišne živali;

Or. de

Obrazložitev

Izkušnje z uporabo obstoječih pravil so pokazale, da v določenih primerih merilo 
neposrednega ali posrednega finančnega dobička ni dovolj jasno.

Predlog spremembe 22
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b)  „hišna žival“ je žival, ki pripada vrsti s 
seznama v Prilogi I in za namene 
netrgovskih premikov spremlja lastnika ali
fizično osebo, ki deluje v imenu lastnika
in v dogovoru z njim, in ki je med takšnim 
netrgovskim premikom odgovornost 
lastnika ali takšne osebe;

(b)  „hišna žival“ je žival, ki pripada vrsti s 
seznama v Prilogi I in za namene 
netrgovskih premikov spremlja lastnika ali
pooblaščeno osebo in ki je med takšnim 
netrgovskim premikom odgovornost 
lastnika ali pooblaščene osebe;

Or. de
Predlog spremembe 23
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „lastnik“ je fizična oseba, ki je lastnik
in imetnik hišne živali;

(c) „lastnik“ je fizična oseba, ki ima hišno 
žival in je v identifikacijskem dokumentu 
navedena kot lastnik;

Or. de
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Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do zamenjav, je treba določiti samo eno poimenovanje.

Predlog spremembe 24
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) „pooblaščena oseba“ je fizična oseba, 
ki jo je lastnik pisno pooblastil, da v 
njegovem imenu izvede netrgovinski 
premik hišne živali;

Or. de

Obrazložitev

Izkušnje z uporabo dosedanjih pravil so pokazale, da je mogoče trgovanje s hišnimi živalmi 
prikriti, če ni mogoče zadovoljivo dokazati razloga za premik in se živali spremljajo v imenu 
tretjih oseb brez ustreznega dokazila.

Predlog spremembe 25
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „identifikacijski dokument“ je 
dokument, ki omogoča jasno identifikacijo 
hišne živali in preverjanje njenega 
zdravstvenega stanja v skladu s to uredbo;

(e) „identifikacijski dokument“ je 
dokument, ki omogoča jasno identifikacijo 
hišne živali in preverjanje njenega 
zdravstvenega stanja v skladu s to uredbo
in ki je bil izdan v skladu z določbami te 
uredbe;

Or. de

Obrazložitev

Identifikacijski dokument naj bi imel obliko, ki jo lahko nadzorni organi brez težav 
prepoznajo in identificirajo. Zato so v tej uredbi potrebne ustrezne določbe.
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Predlog spremembe 26
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „države članice“ so države in ozemlja s 
seznama v Prilogi II;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Uporablja se opredelitev države članice, ki je običajna v pogodbah EU, zato se Priloga II 
črta.

Predlog spremembe 27
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „vstopna točka potnikov“ je vsako 
območje za prijavo, ki ga določijo države 
članice za namene člena 36(1).

(g) „vstopna točka potnikov“ je vsako 
območje, ki ga določijo države članice za 
namene nadzora člena 36(1).

Or. de

Obrazložitev

Formalna določitev posebnega območja za prijavo ni potrebna, če je za potnike jasno 
razvidno, kje je mogoče izvesti nadzor.

Predlog spremembe 28
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „uradni veterinar“ je veterinar, ki ga 
imenujejo pristojni organi;

Or. de
Predlog spremembe 29
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Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 3 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „pooblaščeni veterinar“ je vsak
veterinar, ki ima pooblastilo pristojnih 
organov za izvajanje določenih dejavnosti 
v skladu s to uredbo ali drugimi 
določbami, sprejetimi na podlagi te 
uredbe;

Or. de
Predlog spremembe 30
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 3 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) „pregled dokumenta“ je pregled 
identifikacijskega dokumenta, ki spremlja 
hišno žival;

Or. de
Predlog spremembe 31
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 3 – točka g d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gd) „identifikacijski pregled“ je pregled 
skladnosti identifikacijskega dokumenta z 
domačo živaljo in njeno oznako.

Or. de

Predlog spremembe 32
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 4a (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišje število domačih živali
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Or. de

Predlog spremembe 33
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 4a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Število hišnih živali vrst s seznama v 
delu A Priloge I, ki lahko spremljajo 
lastnika ali pooblaščeno osebo pri 
posameznem premiku, ne sme biti večje od 
pet.

Or. de

Obrazložitev

Uvedba omejitve je priporočljiva, da se prepreči oz. oteži zloraba v trgovske namene.

Predlog spremembe 34
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 4a (novo) – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne glede na določbe odstavka 1 je lahko 
število hišnih živali vrst s seznama v delu 
A Priloge I večje od pet, če:

Or. de

Obrazložitev

Dovoliti je treba odstopanja od največjega števila, ker bi sicer zlasti onemogočili udeležbo na 
določenih prireditvah.

Predlog spremembe 35
Horst Schnellhardt



PR\909117SL.doc 23/82 PE492.919v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 4a (novo) – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se netrgovinski premik hišnih živali 
opravi zaradi udeležbe na tekmovanjih, 
razstavah, športnih in rekreacijskih 
prireditvah ali zaradi priprav na te 
prireditve; in

Or. de

Obrazložitev

Uvesti je treba odstopanja za prireditve, na katere je treba pripeljati večje število živali.

Predlog spremembe  36
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 4a (novo) – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) lastnik ali pooblaščena oseba lahko 
predloži pisno dokazilo v obliki vabila ali 
programa prireditve iz točke a, ki jo 
namerava obiskati, ali če lahko predloži 
pisno dokazilo, da so hišne živali 
registrirane pri združenju, ki organizira 
prireditve iz točke a.

Or. de

Obrazložitev

Predložiti je treba pisno dokazilo o vrsti prireditve.

Predlog spremembe 37
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Poglavje II – podnaslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 1
Hišne živali vrst s seznama v delu A 

Priloge I
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Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti besedila.

Predlog spremembe 38
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) po potrebi ustrezajo zdravstvenim 
ukrepom za preprečevanje drugih bolezni 
ali okužb, razen stekline:

(c) po potrebi v skladu s členom 18(1) 
te uredbe ustrezajo zdravstvenim ukrepom 
za preprečevanje drugih bolezni ali okužb, 
razen stekline;

(i) ki so navedeni v členu 18(1) te 
uredbe ali

(ii) ki so sprejeti v skladu z drugim 
pododstavkom člena 5(1) Uredbe (ES) 
št. 998/2003;

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti besedila s črtanjem sklicevanja na uredbo, ki jo je treba spremeniti.

Predlog spremembe 39
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) jim je priložen ustrezno izpolnjen 
identifikacijski dokument, izdan v skladu s 
členom 20(1).

(d) jim je priložen ustrezno izpolnjen 
identifikacijski dokument, izdan v skladu s 
členom 22a.

Or. de
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Obrazložitev

Preštevilčenje zaradi spremenjenega vrstnega reda ustreznih členov.

Predlog spremembe 40
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 5(b) lahko države 
članice odobrijo netrgovske premike hišnih 
živali, ki so mlajše od treh mesecev in niso 
cepljene proti steklini, če jim je priložen 
ustrezno izpolnjen identifikacijski 
dokument, izdan v skladu s členom 20, ter 
bodisi:

1. Z odstopanjem od člena 5(b) lahko 
države članice odobrijo netrgovske 
premike hišnih živali vrst s seznama v delu 
A Priloge I na njihovo ozemlje, ki

Or. de

Obrazložitev
Izboljšanje razumljivosti besedila.

Predlog spremembe 41
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a)  lastnik ali fizična oseba, ki deluje v 
imenu lastnika in v dogovoru z njim, 
predloži dokaz, da so ostale na kraju 
rojstva, ne da bi imele stik z divjimi 
živalmi dovzetnih vrst, za katere je 
verjetno, da so bile izpostavljene steklini, 
bodisi

(a) so stare manj kot 12 tednov in še niso 
bile zaščitno cepljene proti steklini; ali

Or. de
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Obrazložitev

Živali, mlajše od 12 tednov, zaradi zdravstvenega varstva živali ne prejmejo cepljenja.

Predlog spremembe 42
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so v spremstvu matere, od katere so še 
vedno odvisne, in je potrjeno, da je mati 
bila cepljena proti steklini pred njihovim 
rojstvom s cepivom, ki je ustrezalo 
zahtevam o veljavnosti iz Priloge IV.

(b) so stare med 12 in 16 tedni in so bile 
zaščitno cepljene proti steklini, ampak še 
ne izpolnjujejo zahtev iz točke 2(d) Priloge 
IV.

Or. de

Obrazložitev

Omogočiti je treba spremstvo živali, ki še ne izpolnjujejo zahtev iz točke 2(d) Priloge IV, za 
netrgovske premike. Za imunizacijo živali, mlajših od 12 tednov, spremstvo matere ni 
pomembno.

Predlog spremembe 43
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dovoljenje iz odstavka 1 se lahko izda 
le, če lastnik ali pooblaščena oseba pisno 
izjavi, da hišne živali od rojstva do 
trenutka premika niso imele nobenega 
stika z divjimi živalmi vrst, ki so dovzetne 
za steklino.

Or. de

Obrazložitev

Ker žival še ni imunizirana proti steklini, je treba pridobiti zagotovilo lastnika ali 
pooblaščene osebe.
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Predlog spremembe 44
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.  Z odstopanjem od člena 5(b) se 
netrgovski premiki hišnih živali vrst s 
seznama v delu A Priloge I, ki niso 
cepljene proti steklini, lahko odobrijo med 
tistimi državami članicami ali njihovimi
deli, ki so prosti stekline, če izpolnjujejo 
posebne pogoje. Da se zagotovijo potrebni 
ukrepi za ustrezno odobritev netrgovskih 
premikov v skladu s tem odstopanjem, se 
Komisija pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 41 v 
zvezi z navedenimi posebnimi pogoji za 
odobritev takšnih netrgovskih premikov.

1.  Z odstopanjem od člena 5(b) se 
netrgovski premiki hišnih živali vrst s 
seznama v delu A Priloge I, ki niso 
cepljene proti steklini, lahko odobrijo med 
tistimi državami članicami ali geografsko 
omejenimi deli, ki so prosti stekline ali v 
katerih obstaja zanemarljivo majhno 
tveganje vnosa stekline, če izpolnjujejo 
posebne pogoje. Komisija se pooblasti za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 41 v zvezi z navedenimi posebnimi 
pogoji za odobritev takšnih netrgovskih 
premikov.

Or. de

Obrazložitev
Izboljšanje razumljivosti.

Predlog spremembe 45
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posebni pogoji za odobritev, določeni v 
delegiranih aktih, sprejetih v skladu z 
odstavkom 1, temeljijo na zadostnih, 
zanesljivih in preverjenih znanstvenih 
informacijah o oceni zdravstvenega 
statusa glede stekline v državah članicah 
ali njihovih delih in se uporabljajo 
sorazmerno glede na tveganja za javno 
zdravje ali zdravje živali, povezana z 
netrgovskimi premiki hišnih živali vrst s 
seznama v delu A Priloge I, ki bi lahko 
zbolele za steklino.

2. Delegirani akti temeljijo na

a) primernih, zanesljivih in validiranih 
znanstvenih spoznanjih za oceno statusa 
stekline v državah članicah ali njihovih 
delih, ki se pridobivajo na podlagi 
prejšnjih ali posodobljenih podatkov o 
njihovem statusu stekline in njihovih 
sistemih nadzora stekline in poročanja o 
njej; in

b) ustreznem razmerju glede na tveganja 
za javno zdravje ali zdravje živali, 
povezana z netrgovskimi premiki hišnih 
živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki 
bi lahko imele steklino.

Or. de

Obrazložitev
Izboljšanje razumljivosti.

Predlog spremembe 46
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za isti namen lahko delegirani akti iz 
odstavka 1 vključujejo tudi: črtano

(a) pravila za kategorizacijo držav 
članic ali njihovih delov na podlagi 
preteklih podatkov o statusu v zvezi s 
steklino ter njihovih sistemov nadzora in 
poročanja v zvezi s steklino;
(b) pogoje, ki jih države članice 
morajo izpolniti, da so še naprej 
upravičene do odobritve iz odstavka 2.

Or. de

Obrazložitev

Vsebina tega odstavka je že zajeta v novem odstavku 2.

Predlog spremembe 47
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Poglavje II – podnaslov (novo) (pred členom 9)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 2

Hišne živali vrst s seznama v delu B 
Priloge I

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti besedila.

Predlog spremembe 48
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) priložen jim je ustrezno izpolnjen 
identifikacijski dokument, izdan:

(c) priložen jim je ustrezno izpolnjen 
identifikacijski dokument, izdan:

(i) v skladu s členom 28; (i) v skladu s členom 30a;

(ii) v obliki, določeni v členu 30. (ii) v obliki, določeni v členu 28a.

Or. de

Obrazložitev

Prim. 38.

Predlog spremembe 49
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Poglavje III – podnaslov (novo) (pred členom 10)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 1 – Hišne živali vrst s seznama v 
delu A Priloge I

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti besedila.

Predlog spremembe 50
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 10 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d)  po potrebi ustrezajo zdravstvenim 
ukrepom za preprečevanje drugih bolezni 
ali okužb, razen stekline:
(i)  ki so navedeni v členu 18(1) te uredbe 
ali

(d)  po potrebi  ustrezajo zdravstvenim 
ukrepom za preprečevanje drugih bolezni 
ali okužb, razen stekline v skladu s členom
18(1) te uredbe ali
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(ii)  ki so sprejeti v skladu z drugim 
pododstavkom člena 5(1) Uredbe (ES) 
št. 998/2003;

Or. de

Obrazložitev

Črtanje sklicevanja na uredbo, ki se spreminja s tem predlogom.

Predlog spremembe 51
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 10 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) jim je priložen ustrezno izpolnjen 
identifikacijski dokument, izdan v skladu s 
členom 24.

(e) jim je priložen ustrezno izpolnjen 
identifikacijski dokument, izdan v skladu s 
členom 26a.

Or. de

Obrazložitev

Prim. 38.
Predlog spremembe 52
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Hišne živali vrst s seznama v delu A 
Priloge I se lahko skozi vstopno točko 
potnikov uvozijo v državo članico samo iz 
tretje države ali ozemlja, ki je navedeno 
na seznamu iz člena 13(1).

V ta namen države članice pripravijo in 
posodabljajo seznam vstopnih točk 
potnikov.

Or. de
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Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se uvozijo samo hišne živali iz tretjih držav, ki niso nevarne za zdravje 
ljudi in živali v EU.

Predlog spremembe 53
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1b – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Ne glede na odstavek 1a lahko države 
članice dovolijo uvoz registriranih 
vojaških, sledilnih in reševalnih psov 
skozi drugo vstopno točko kot tisto za 
potnike, če:

Or. de

Obrazložitev

Določiti je treba pravila, ki upoštevajo določene izjemne primere.

Predlog spremembe 54
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 b – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je lastnik ali pooblaščena oseba 
predhodno zaprosila za dovoljenje in je 
država članica to dovoljenje izdala in 
hkrati določila pogoje vstopa;

Or. de

Obrazložitev

Pri odobritvi odstopanj je treba državam članicam omogočiti primerno fleksibilnost.

Predlog spremembe 55
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 b – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se na kraju, ki ga je pristojni organ 
določil za ta namen, preveri, ali psi 
izpolnjujejo predpisane pogoje.

Or. de
Predlog spremembe 56
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 10(b) lahko 
države članice odobrijo netrgovske 
premike hišnih živali, ki so mlajše od treh 
mesecev in niso cepljene proti steklini, na 
svoje ozemlje iz tretjih držav ali ozemelj s 
seznama v izvedbenih aktih, sprejetih v 
skladu s členom 13, če jim je priložen 
ustrezno izpolnjen identifikacijski 
dokument, izdan v skladu s členom 24, ter 
bodisi:

1. Z odstopanjem od člena 10(b) lahko 
države članice odobrijo netrgovske 
premike hišnih živali na svoje ozemlje iz 
tretjih držav ali ozemelj s seznama v 
izvedbenih aktih, sprejetih v skladu s 
členom 13, ki

Or. de
Predlog spremembe 57
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) lastnik ali fizična oseba, ki deluje v 
imenu lastnika in v dogovoru z njim, 
predloži dokaz, da so ostale na kraju 
rojstva, ne da bi imele stik z divjimi 
živalmi dovzetnih vrst, za katere je 
verjetno, da so bile izpostavljene steklini, 
bodisi

(a) so stare manj kot 12 tednov in še niso 
bile zaščitno cepljene proti steklini; ali

Or. de
Predlog spremembe 58
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so v spremstvu matere, od katere so še 
vedno odvisne, in je potrjeno, da je mati 
bila cepljena proti steklini pred njihovim 
rojstvom s cepivom, ki je ustrezalo 
zahtevam o veljavnosti iz Priloge IV.

(b) so stare od 12 do 16 tednov in so bile 
zaščitno cepljene proti steklini, vendar še 
ne izpolnjujejo pogojev iz točke 2d Priloge 
IV.

Or. de
Predlog spremembe 59
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dovoljenje iz odstavka 1 se lahko izda 
le, če lastnik ali pooblaščena oseba pisno 
izjavi, da hišne živali od rojstva do 
trenutka premika niso imele nobenega 
stika z divjimi živalmi vrst, ki so dovzetne 
za steklino.

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti za uporabnika.

Predlog spremembe 60
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vendar so prepovedani nadaljnji 
netrgovski premiki navedenih hišnih živali 
v drugo državo članico, razen kadar so 
namenjene za premike v skladu s pogoji iz 
člena 5.

2. Vendar so prepovedani nadaljnji 
netrgovski premiki navedenih hišnih živali 
v drugo državo članico, razen če se 
izvedejo v skladu s pogoji iz člena 5 ali so 
bili dovoljeni v skladu s členom 6.

Or. de
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Obrazložitev

Člen 6 posebej za mlade živali določa pogoje odstopanj.

Predlog spremembe 61
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 12 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 10(c) se test 
titracije protiteles ne zahteva za hišne 
živali, ki so namenjene za premike v 
državo članico:

Z odstopanjem od člena 10(c) se test 
titracije protiteles ne zahteva za hišne 
živali vrst iz dela A Priloge I, ki so 
namenjene za premike v državo članico iz 
tretje države ali ozemlja s seznama, 
sprejetega v skladu s členom 13(1):

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti podrejenih točk.

Predlog spremembe 62
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 12 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) bodisi neposredno iz tretje države ali
ozemlja s seznama v izvedbenih aktih, 
sprejetih v skladu s členom 13, ali po 
bivanju izključno v eni ali več od 
navedenih tretjih držav ali ozemelj bodisi

(a) bodisi neposredno ali po bivanju 
izključno v eni ali več od navedenih tretjih 
držav ali ozemelj bodisi

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti.

Predlog spremembe 63
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Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 12 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) iz tretje države ali ozemlja s seznama v 
izvedbenih aktih, sprejetih v skladu s 
členom 13, po tranzitu skozi tretje države 
ali ozemlja, razen tistih s seznama v 
izvedbenih aktih, sprejetih v skladu s 
členom 13, če lastnik ali fizična oseba, ki 
deluje v imenu lastnika in v dogovoru z 
njim, predloži dokaz, da hišne živali med 
takšnim tranzitom niso imele stika z 
vrstami živali, dovzetnimi za steklino, in so 
bile zavarovane v prevoznem sredstvu ali 
znotraj območja mednarodnega letališča.

(b) po tranzitu skozi tretje države ali 
ozemlja, če lastnik ali pooblaščena oseba s 
pisno izjavo dokaže, da hišne živali med 
takšnim tranzitom niso imele stika z 
vrstami živali, dovzetnimi za steklino, in so 
bile zavarovane v prevoznem sredstvu ali 
znotraj območja mednarodnega letališča.

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti.

Predlog spremembe 64
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavitev seznama tretjih držav ali 
ozemelj za namene člena 12

Vzpostavitev seznama tretjih držav ali 
ozemelj

Or. de

Obrazložitev

Seznam ne zadeva le člena 12.

Predlog spremembe 65
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do [vstaviti datum: eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe] z 
izvedbenim aktom sprejme seznam tretjih 
držav ali ozemelj, ki so dokazali, da 
uporabljajo pravila, enakovredna tistim iz 
poglavja II, tega poglavja in oddelka 2 
poglavja VI za živali vrst s seznama v delu 
A Priloge I.

1. Komisija v skladu s členom 41 
najkasneje do ...* sprejme delegirane akte 
za določitev seznama tretjih držav ali 
ozemelj, ki so dokazali, da uporabljajo 
pravila za živali vrst s seznama v delu A 
Priloge, enakovredna tistim iz oddelka 1
poglavja II, tega poglavja in oddelka 2 
poglavja VI ter po potrebi določbam, ki so 
bile sprejete na podlagi teh predpisov.
___
* Datum začetka veljavnosti te uredbe v 
skladu s členom 47(2).

Or. de
Predlog spremembe 66
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do [vstaviti datum: eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe] z 
izvedbenim aktom sprejme seznam tretjih 
držav ali ozemelj, ki so dokazali, da za 
živali vrst s seznama v delu A Priloge I 
izpolnjujejo vsaj naslednja merila:

2. Komisija najkasneje do ...* z 
izvedbenim aktom sprejme seznam tretjih 
držav ali ozemelj, ki so dokazali, da za 
živali vrst s seznama v delu A Priloge I 
izpolnjujejo vsaj naslednja merila:

___
* Datum začetka veljavnosti te uredbe v 
skladu s členom 47(2).

Or. de

Obrazložitev

Izvedbeni akt mora biti pripravljen ob začetku veljavnosti uredbe, da bi preprečili vrzeli pri 
njeni uporabi.

Predlog spremembe 67
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Poglavje III – podnaslov (novo) (pred členom 14)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 2
Hišne živali vrst s seznama v delu B 
Priloge I

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti.

Predlog spremembe 68
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) priložen jim je ustrezno izpolnjen 
identifikacijski dokument, izdan:

(c) priložen jim je ustrezno izpolnjen 
identifikacijski dokument, izdan:

(i) v skladu s členom 28; (i) v skladu s členom 33a;

(ii) v obliki, določeni v členu 33. (ii) v obliki, določeni v členu 31a.

Or. de

Obrazložitev

Prim. 38.

Predlog spremembe 69
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a

Komisija v skladu s členom 41 najkasneje 
do ...* sprejme delegirane akte za 
določitev seznama tretjih držav in ozemelj, 
ki so dokazali, da za živali vrst s seznama 
v delu B Priloge I uporabljajo pravila, 
enakovredna tistim iz oddelka 2, poglavja 
II, tega poglavja in oddelka 2 poglavja VI 
ter po potrebi določbam, ki so bile sprejete 
na podlagi teh predpisov .
___
* Datum začetka veljavnosti te uredbe v 
skladu s členom 47(2).

Or. de

Obrazložitev

Za uporabo te uredbe je potreben seznam tretjih držav in območij s primerljivimi predpisi za 
premik živali, navedenih v delu B Priloge I.

Predlog spremembe 70
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Poglavje III – podnaslov (novo) (pred členom 15)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 3
Odstopanje od pogojev za netrgovinske 

premike hišnih živali

Or. de

Obrazložitev

Podnaslov je bil vstavljen za boljšo razumljivost besedila.

Predlog spremembe 71
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Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar so takšne živali označene s 
transponderjem, ki ne izpolnjuje tehničnih 
zahtev iz Priloge III, lastnik ali fizična
oseba, ki deluje v imenu lastnika in v 
dogovoru z njim, zagotovi potrebno 
sredstvo za odčitavanje navedenega 
transponderja ob katerem koli preverjanju 
identitete, kot je določeno v členu 20(2), 
členu 24(2), členu 35 in členu 36(1).

Kadar so takšne živali označene s 
transponderjem, ki ne izpolnjuje tehničnih 
zahtev iz Priloge III, lastnik ali
pooblaščena oseba zagotovi potrebno 
sredstvo za odčitavanje navedenega 
transponderja ob vsakem preverjanju 
identitete, kot je določeno v členu 20, členu 
24(2), členu 35 in členu 36(1).

Or. de

Predlog spremembe 72
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o 
minimalnih kvalifikacijah, ki jih morajo 
imeti osebe za vsaditev transponderjev v 
hišne živali.

Vsaditev transponderja izvede pooblaščeni 
veterinar.

Or. de

Obrazložitev

Vsaditev transponderja je treba izvesti strokovno in ob upoštevanju vidikov veterinarske 
stroke, da transponder ne bi spremenil položaja. Zaradi zagotavljanja enotnosti naj bi 
številko transponderja v izkaznico o cepljenju vpisoval le veterinar.

Predlog spremembe 73
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20 črtano

Izdajanje identifikacijskega dokumenta

1. Identifikacijski dokument iz člena 5(d):

(a) izda veterinar, ki ga za ta namen 
odobri pristojni organ;

(b) potrjuje skladnost z zahtevami iz člena 
5(a), (b) in (c) ter po potrebi člena 
27(b)(ii); takšna skladnost se lahko 
potrjuje z več kot enim identifikacijskim 
dokumentom v obliki, določeni v členu 
22(1).
2. Skladnost z zahtevami za označevanje iz 
člena 5(a) se preveri, preden:

(a) se izda identifikacijski dokument v 
skladu z odstavkom 1(a);

(b) se potrdi skladnost z zahtevami iz 
odstavka 1(b).

Or. de

Obrazložitev

Spremenjena različica se ponovno vloži kot člen 22a.

Predlog spremembe 74
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 20a – naslov (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20a

Oblika identifikacijskega dokumenta

Or. de

Predlog spremembe 75
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 20a – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Identifikacijski dokument iz člena 5(d) 
ima obliko potnega lista v skladu z 
vzorcem iz Priloge Va. Vsebuje polja za 
vpis podatkov v skladu s členom 21(1).

Or. de

Obrazložitev

Uredba naj bi za lažjo uporabo že vsebovala vzorec identifikacijskega dokumenta. To bi 
uporabnikom bistveno olajšalo delo.
Določbe o obliki identifikacijskega dokumenta, vpisih in izdajanju so bile prerazvrščene v 
skladu z načelom uporabnosti.

Predlog spremembe 76
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 20a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se pooblasti, da v izvedbenem 
aktu določi predpise za jezike, varnostne 
značilnosti in obliko identifikacijskega 
dokumenta iz odstavka 1. Poleg tega z 
izvedbenim aktom sprejme predhodne 
določbe za časovno obdobje do porabe 
obstoječih zalog. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s preskusnim 
postopkom, navedenim v členu 43(2).
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Or. de

Obrazložitev

Prevzem spremenjenega člena 22(2) predloga Komisije.

Predlog spremembe 77
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 20 a – odstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V potnem listu iz odstavka 1 je 
navedena številka, sestavljena iz oznake 
ISO države članice izdajateljice, ki ji sledi 
edinstvena alfanumerična oznaka.

Or. de

Obrazložitev

Prevzem člena 22(3) predloga Komisije.

Predlog spremembe 78
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ime, naslov in podpis pooblaščenega 
veterinarja, ki izda ali dopolni 
identifikacijski dokument;

Or. de

Predlog spremembe 79
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d)  datum vzorčenja krvi za test titracije 
protiteles proti steklini v primeru iz 

(d) datum vzorčenja krvi za test titracije 
protiteles proti steklini;
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člena 27(b)(ii);

Or. de

Predlog spremembe 80
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ki so sprejeti v skladu z drugim 
pododstavkom člena 5(1) Uredbe (ES) 
št. 998/2003;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Črtanje sklicevanja na uredbo, ki se spreminja s tem predlogom.

Predlog spremembe 81
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) vrsta, pasma, spol in barva živali;

Or. de

Obrazložitev

Dopolnitev ustreznih meril za opis živali, ki naj olajšajo identifikacijo.

Predlog spremembe 82
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) drugi pomembni podatki v zvezi z 
opisom in zdravstvenim stanjem živali.

(f) drugi pomembni podatki v zvezi z 
opisom zdravstvenega stanja živali.

Or. de

Predlog spremembe 83
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veterinar, ki izda identifikacijski 
dokument, zapiše podatke iz odstavka 1(a) 
in (b) ter zapise navedenih podatkov hrani
vsaj 10 let od datuma izdaje 
identifikacijskega dokumenta.

2. Veterinar, ki izda identifikacijski 
dokument, zapiše podatke iz odstavka 1(a) 
in (b) ter zapise navedenih podatkov hrani
do roka, ki ga določi pristojni organ, ki pa 
ne sme biti daljši od treh let od datuma 
izdaje identifikacijskega dokumenta.

Or. de

Predlog spremembe 84
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22 črtano
Oblika identifikacijskega dokumenta

1. Identifikacijski dokument iz člena 5(d) 
je v obliki potnega lista v skladu z 
vzorcem, ki ga Komisija sprejme z 
izvedbenim aktom in vsebuje navedbe za 
vpis podatkov, ki se zahtevajo v skladu s 
členom 21(1). Navedeni izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 43(2) do [vstaviti datum: tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe].
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2. Izvedbeni akt iz odstavka 1 določi 
zahteve v zvezi z jeziki in obliko potnega 
lista iz navedenega odstavka.

3. V potnem listu iz odstavka 1 je 
navedena številka, sestavljena iz oznake 
ISO države članice izdajateljice, ki ji sledi 
edinstvena alfanumerična oznaka.

Or. de

Obrazložitev

Spremenjena različica se ponovno predlaga kot člen 20a (novo).

Predlog spremembe 85
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 22a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22a

Izdajanje identifikacijskega dokumenta

Or. de

Predlog spremembe 86
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 22a – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Identifikacijski dokument iz člena 5(d) 
izda pooblaščeni veterinar, potem ko:

Or. de
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Obrazložitev

Spremenjena različica izhaja iz člena 21(1) predloga Komisije in pojasnjuje, kdo izda 
identifikacijski dokument in kakšen je postopek.

Predlog spremembe 87
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 22a – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je preveril, ali je bila žival označena v 
skladu s členom 16(1);

Or. de

Obrazložitev

Spremenjena različica izhaja iz člena 21(1) predloga Komisije in pojasnjuje, kdo izda 
identifikacijski dokument in kakšen je postopek.

Predlog spremembe 88
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 22a – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je v identifikacijski dokument skrbno 
vpisal ustrezne podatke iz člena 21(1), ki 
potrjujejo izpolnitev zahtev iz člena 5(b)(c) 
ter po potrebi iz člena 27(b)(ii); in

Or. de

Obrazložitev

Spremenjena različica izhaja iz člena 21(1) predloga Komisije in pojasnjuje, kdo izda 
identifikacijski dokument in kakšen je postopek.

Predlog spremembe 89
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 22 a – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) je identifikacijski dokument podpisal 
lastnik.

Or. de

Obrazložitev

Spremenjena različica izhaja iz člena 21(1) predloga Komisije in pojasnjuje, kdo izda 
identifikacijski dokument in kakšen je postopek.

Predlog spremembe 90
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 22(1) države 
članice odobrijo netrgovske premike v 
državo članico iz druge države članice 
hišnih živali, ki jim je priložen 
identifikacijski dokument, izdan za namene 
člena 10(e):

1. Z odstopanjem od člena 20a(1) države 
članice odobrijo netrgovske premike v 
državo članico iz druge države članice 
hišnih živali, ki jim je priložen 
identifikacijski dokument, izdan za namene 
člena 10(e):

(a) v skladu s členom 24; (a) v skladu s členom 26a;
(b) v obliki, določeni v členu 26(1). (b) v obliki, določeni v členu 24a(1).

Or. de

Obrazložitev

Prim. 38. 

Predlog spremembe 91
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24 črtano
Izdajanje identifikacijskega dokumenta

1. V identifikacijskem dokumentu iz 
člena 10(e) je navedena serijska številka 
in:
(a) izda:

(i) uradni veterinar tretje države odpreme 
na podlagi dokazne dokumentacije ali

(ii) veterinar, ki ga za ta namen odobri 
pristojni organ tretje države odpreme, 
nato pa dokument potrdi pristojni organ;
(b) potrjuje skladnost z zahtevami iz člena 
10(a) do (d).

2. Skladnost z zahtevami za označevanje iz 
člena 10(a) se preveri, preden:

(a) se izda identifikacijski dokument v 
skladu z odstavkom 1;

(b) se potrdi skladnost z zahtevami iz 
člena 10(b), (c) in (d).

Or. de

Obrazložitev

Ta člen se v spremenjeni obliki ponovno vloži kot novi člen 26a. Novi vrstni red naj bi olajšal 
uporabo.

Predlog spremembe 92
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 24a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24a

Oblika identifikacijskega dokumenta

Or. de

Predlog spremembe 93
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 24a – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Identifikacijski dokument iz člena 10(e) 
ima obliko veterinarskega spričevala v 
skladu z vzorcem s Priloge Vb in vsebuje 
polja za vpis podatkov iz člena 25.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na členu 26 predloga Komisije o obliki veterinarskega spričevala.  
Uredba naj bi za lažjo uporabo že vsebovala vzorec identifikacijskega dokumenta.  To bi 
uporabnikom bistveno olajšalo delo.

Predlog spremembe 94
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 24a (novo) – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se pooblasti, da v obliki 
izvedbenih aktov določi predpise za jezike, 
obliko in veljavnost veterinarskega 
spričevala iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s preskusnim 
postopkom, navedenim v členu 43(2).

Or. de
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Predlog spremembe 95
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ime in naslov lastnika ali fizične osebe, 
ki deluje v imenu lastnika in v dogovoru z 
njim;

(b) ime, naslov in podpis lastnika ali
pooblaščene osebe;

Or. de

Predlog spremembe 96
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ime, naslov in podpis pooblaščenega 
veterinarja, ki izda ali dopolni 
identifikacijski dokument;

Or. de
Predlog spremembe 97
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ki so sprejeti v skladu z drugim 
pododstavkom člena 5(1) Uredbe (ES) 
št. 998/2003;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 98
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) vrsta, pasma, spol in barva živali;
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Or. de

Predlog spremembe 99
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) drugi pomembni podatki v zvezi z 
opisom in zdravstvenim stanjem živali.

(f) drugi pomembni podatki v zvezi z 
opisom zdravstvenega stanja živali.

Or. de

Predlog spremembe 100
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Identifikacijski dokument iz člena 10(e) 
se dopolni s pisno izjavo, ki jo podpiše 
lastnik ali fizična oseba, ki deluje v imenu 
lastnika in v dogovoru z njim, v kateri je 
navedeno, da je hišna žival namenjena za 
netrgovske premike v Unijo.

2. Identifikacijski dokument iz člena 10(e) 
se dopolni s pisno izjavo, ki jo podpiše 
lastnik ali pooblaščena oseba in v kateri je 
navedeno, da je hišna žival namenjena za 
netrgovske premike v Unijo.

Or. de

Predlog spremembe 101
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26 črtano
Oblika identifikacijskega dokumenta
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1. Identifikacijski dokument iz člena 10(e) 
je v obliki veterinarskega spričevala v 
skladu z vzorcem, ki ga Komisija sprejme 
z izvedbenim aktom in vsebuje navedbe za 
vpis podatkov, ki se zahtevajo v skladu s 
členom 25(1). Navedeni izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 43(2) do [vstaviti datum: tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe].

2. Izvedbeni akt iz odstavka 1 določi 
zahteve v zvezi z jeziki, obliko in 
veljavnostjo veterinarskega spričevala iz 
navedenega odstavka.

Or. de

Obrazložitev

V spremenjeni obliki in spremenjenem vrstnem redu vložen kot člen 24a (novo).

Predlog spremembe 102
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 26a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26a
Izdajanje identifikacijskega dokumenta

Identifikacijski dokument iz člena 10(b) 
ima tekočo številko in ga na podlagi 
dokazil izda uradni veterinar tretje države 
izvora ali ga izda pooblaščeni veterinar in 
ga nato z uradno potrdi pristojni organ, 
potem ko je veterinar:
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(a) preveril, ali je bila žival označena v 
skladu s členom 16(1); in

v identifikacijski dokument skrbno vpisal 
relevantne podatke iz člena 25(a) do (e), 
ki potrjujejo izpolnitev zahtev iz člena 
10(1)(b) do (d).

Or. de

Predlog spremembe 103
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 27 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 26(1) države 
članice odobrijo netrgovski premik hišnih 
živali, ki jim je priložen identifikacijski 
dokument v obliki iz člena 22(1), kadar:

Z odstopanjem od člena 24a(1) države 
članice odobrijo netrgovski premik hišnih 
živali, ki jim je priložen identifikacijski 
dokument v obliki iz člena 20a(1), kadar:

Or. de

Obrazložitev

Prim. 38. 

Predlog spremembe 104
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 27 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) takšne hišne živali vstopijo v državo 
članico po začasnem premiku v ali tranzitu 
skozi tretjo državo ali ozemlje iz države 
članice in je veterinar, ki ga je odobril 
pristojni organ, potrdil, da so bile hišne 
živali, preden so zapustile Unijo:

(b) takšne hišne živali vstopijo v državo 
članico po premiku v ali tranzitu skozi 
tretjo državo ali ozemlje iz države članice 
in je pooblaščeni veterinar potrdil, da so 
bile hišne živali, preden so zapustile Unijo:
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Or. de

Predlog spremembe 105
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 črtano

Izdajanje identifikacijskega dokumenta

1. Identifikacijski dokument iz člena 
9(1)(c):

(a) izda veterinar, ki ga za ta namen 
odobri pristojni organ;

(b) potrjuje skladnost s členom 
9(1)(a), (b) in (c).

2. Skladnost z zahtevami za 
označevanje ali opisovanje iz člena 9(1)(a) 
se preveri, preden:

(a) se izda identifikacijski dokument v 
skladu z odstavkom 1(a);

(b) so zahteve iz člena 9(1)(a), (b) in 
(c) dokumentirane v skladu s členom 
18(3)(c).

Or. de
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Obrazložitev

Ta člen se v spremenjeni obliki in spremenjenem vrstnem redu vloži kot člen 24a (novo), da bi 
s spremenjenim vrstnim redom zagotovil boljšo uporabo predpisov.

Predlog spremembe 106
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 28a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a

Oblika identifikacijskega dokumenta

Or. de

Predlog spremembe 107
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 28a – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Identifikacijski dokument iz člena 
9(1)(c) ima obliko vzorca iz Priloge Vc in 
vsebuje polja za vnos podatkov iz člena 
29.

Or. de

Obrazložitev

Uredba naj bi za lažjo uporabo že vsebovala vzorec identifikacijskega dokumenta.  To bi 
uporabnikom bistveno olajšalo delo.

Predlog spremembe 108
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 28a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se pooblasti, da z izvedbenim 
aktom določi predpise za jezike, varnostne 
značilnosti, obliko in veljavnost 
identifikacijskega dokumenta iz odstavka 
1. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 43(2).

Or. de

Predlog spremembe 109
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 29 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ime, naslov in podpis pooblaščenega 
veterinarja;

Or. de

Predlog spremembe 110
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 29 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vrsta živali ter po potrebi pasma, spol 
in barva živali;

Or. de

Predlog spremembe 111
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 29 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) drugi pomembni podatki v zvezi z (d) drugi pomembni podatki v zvezi z 
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opisom in zdravstvenim stanjem živali. opisom zdravstvenega stanja živali.

Or. de

Predlog spremembe 112
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano

Oblika identifikacijskega dokumenta

1. Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
vzorec identifikacijskega dokumenta iz 
člena 9(1)(c), ki vsebuje navedbe za vpis 
podatkov, ki se zahtevajo v skladu s 
členom 29. Navedeni izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 43(2).
2. Izvedbeni akt iz odstavka 1 določi 
zahteve v zvezi z jeziki, obliko in 
veljavnostjo identifikacijskega dokumenta 
iz navedenega odstavka.

Or. de

Obrazložitev

V spremenjeni obliki vložen kot novi členi 28a.

Predlog spremembe 113
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 30a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30a

Izdajanje identifikacijskega dokumenta

Or. de
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Predlog spremembe 114
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 30a – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Identifikacijski dokument iz člena 9(1)(c) 
izda pooblaščeni veterinar, potem ko:

Or. de

Predlog spremembe 115
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 30a – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je preveril, ali je bila žival označena v 
skladu s členom 16(2);

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti besedila za enostavnejšo uporabo.

Predlog spremembe 116
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 30a – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je v identifikacijski dokument skrbno 
vpisal relevantne podatke iz člena 29, ki 
potrjujejo izpolnitev zahtev iz člena 9(1);
in

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti besedila za enostavnejšo uporabo.

Predlog spremembe 117
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Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 30a – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) je identifikacijski dokument podpisal 
lastnik.

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti besedila za enostavnejšo uporabo. Podpis lastnika oteži nepravilno 
izdajanje identifikacijskega dokumenta.

Predlog spremembe 118
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31 črtano

Izdajanje identifikacijskega dokumenta

1. Identifikacijski dokument iz člena 
14(1)(c):

(a) izda:

(i) uradni veterinar na podlagi dokazne 
dokumentacije ali
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(ii) veterinar, ki ga za ta namen odobri 
pristojni organ in nato potrdi pristojni 
organ;

(b) potrjuje skladnost s členom 14(1)(a), 
(b) in (c).

2. Skladnost z zahtevami za označevanje 
ali opisovanje iz člena 14(1)(a) se preveri, 
preden:

(a) se izda identifikacijski dokument v 
skladu z odstavkom 1(a);

(b) so zahteve iz člena 14(1)(a), (b) in (c) 
dokumentirane v skladu s členom 
18(3)(c).

Or. de

Obrazložitev

Člen se v spremenjeni obliki ponovno vloži kot člen 33a.

Predlog spremembe 119
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 31a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31a

Oblika identifikacijskega dokumenta

Or. de

Predlog spremembe 120
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 31a – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Identifikacijski dokument iz člena 
14(1)(c) ima obliko vzorca iz Priloge Vd in 
vsebuje polja za vnos podatkov iz člena 
32(1).

Or. de

Obrazložitev

Uredba naj bi za lažjo uporabo že vsebovala vzorec identifikacijskega dokumenta.  To bi 
uporabnikom bistveno olajšalo delo.

Predlog spremembe 121
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 31a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se pooblasti, da z izvedbenim 
aktom določi predpise za jezike, obliko in 
veljavnost identifikacijskega dokumenta iz 
odstavka 1. Ta izvedbeni akt se sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
43(2).

Or. de

Predlog spremembe 122
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) vrsta živali ter po potrebi pasma, spol 
in barva živali;

Or. de
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Predlog spremembe 123
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ime in naslov lastnika ali fizične osebe, 
ki deluje v imenu lastnika in v dogovoru z 
njim;

(b) ime, naslov in podpis lastnika ali
pooblaščene osebe;

Or. de

Predlog spremembe 124
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ime, naslov in podpis pooblaščenega 
veterinarja;

Or. de

Predlog spremembe 125
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) drugi pomembni podatki v zvezi z 
opisom in zdravstvenim stanjem živali.

(d) drugi pomembni podatki v zvezi z 
opisom zdravstvenega stanja živali.

Or. de

Predlog spremembe 126
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Identifikacijski dokument iz člena 2. Identifikacijski dokument iz člena 
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14(1)(c) se dopolni s pisno izjavo, ki jo 
podpiše lastnik ali fizična oseba, ki deluje
v imenu lastnika in v dogovoru z njim, v
kateri je navedeno, da je hišna žival 
namenjena za netrgovske premike v Unijo.

14(1)(c) se dopolni s pisno izjavo, ki jo 
podpiše lastnik ali pooblaščena oseba in v 
kateri je navedeno, da je hišna žival 
namenjena za netrgovske premike v Unijo.

Or. de

Predlog spremembe 127
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33 črtano

Oblika identifikacijskega dokumenta

1.  Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
vzorec identifikacijskega dokumenta iz 
člena 14(1)(c), ki vsebuje navedbe za vpis 
podatkov, ki se zahtevajo v skladu s 
členom 32(1). Navedeni izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 43(2).

2.  Izvedbeni akt iz odstavka 1 določi 
zahteve v zvezi z jeziki, obliko in 
veljavnostjo identifikacijskega dokumenta 
iz navedenega odstavka.

Or. de

Obrazložitev

V spremenjeni obliki vložen kot novi členi 31a.

Predlog spremembe 128
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 33a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33a

Izdajanje identifikacijskega dokumenta

Identifikacijski dokument iz člena 
14(1)(c) ima tekočo številko in ga na 
podlagi dokazil izda uradni veterinar 
tretje države izvora ali ga izda pooblaščeni 
veterinar in ga nato potrdi pristojni organ, 
potem ko je veterinar:

(a) preveril, ali je bila žival označena v 
skladu s členom 16(2); in

(b) v identifikacijski dokument skrbno 
vpisal relevantne podatke iz člena 32(1)(a) 
do (c), ki potrjujejo izpolnitev zahtev iz 
člena 14(2)(a) in (b).

Or. de

Predlog spremembe 129
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Poglavje VI – oddelek 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje za neposredne netrgovske 
premike hišnih živali v države članice

Odstopanje za netrgovske premike hišnih 
živali v države članice

Or. de

Predlog spremembe 130
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od pogojev iz členov 5, 
9, 10 in 14 države članice lahko odobrijo 
premike za netrgovske namene na njihovo 
ozemlje hišnih živali vrst s seznama v 
Prilogi I, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 
navedenih členov, če:

1. Z odstopanjem od pogojev iz členov 5,
9, 10 in 14 države članice lahko v izjemnih 
primerih odobrijo premike za netrgovske 
namene na njihovo ozemlje hišnih živali 
vrst s seznama v Prilogi I, ki ne 
izpolnjujejo pogojev iz navedenih členov, 
če:

Or. de

Predlog spremembe 131
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) lastnik ali fizična oseba, ki deluje v
imenu lastnika in v dogovoru z njim,
predhodno vloži zahtevek za dovoljenje, 
namembna država članica pa takšno 
dovoljenje odobri;

(a) lastnik ali pooblaščena oseba 
predhodno vloži zahtevek za dovoljenje, 
namembna država članica pa takšno 
dovoljenje odobri;

Or. de

Predlog spremembe 132
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 35 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preverjanje dokumentov in identitete ter 
fizični pregledi, ki se izvajajo pri 
netrgovskih premikih hišnih živali v državo 
članico iz druge države članice ali tretje 
države ali ozemlja, ki so razvrščeni v 
skladu s členom 13(1)

Preverjanje dokumentov in identitete ter 
fizični pregledi, ki se izvajajo pri 
netrgovskih premikih hišnih živali v državo 
članico iz druge države članice ali tretje 
države ali ozemlja, ki so razvrščeni v 
skladu s členom 13(1) in členom 14a

Or. de
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Predlog spremembe 133
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 15 
ciljno usmerjeno ali naključno preverijo 
dokumente in identiteto ter po potrebi 
izvedejo fizične preglede hišnih živali, ki 
so namenjene za netrgovske premike v 
državo članico iz druge države članice ali 
tretje države ali ozemlja s seznama v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu s 
členom 13(1), da se na nediskriminatoren 
način preveri skladnost s poglavjem II.

1. Države članice brez poseganja v člen 15 
ciljno usmerjeno ali naključno preverijo 
dokumente in identiteto ter po potrebi 
izvedejo fizične preglede hišnih živali, ki 
so namenjene za netrgovske premike v 
državo članico iz druge države članice ali 
tretje države ali ozemlja s seznama v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu s 
členom 13(1) in členom 14a, da se na 
nediskriminatoren način preveri skladnost s 
poglavjem II.

Or. de

Predlog spremembe 134
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Lastnik ali fizična oseba, ki deluje v 
imenu lastnika in v dogovoru z njim, pri 
netrgovskem premiku v državo članico iz 
druge države članice ali tretje države ali 
ozemlja, ki so razvrščeni v skladu s členom 
13(1), na zahtevo organa, pristojnega za 
preverjanja oz. preglede iz odstavka 1 tega 
člena:

2. Lastnik ali pooblaščena oseba pri 
netrgovskem premiku v državo članico iz 
druge države članice ali tretje države ali 
ozemlja v skladu s členom 13(1) in členom 
14a na zahtevo organa, pristojnega za 
preverjanja oz. preglede iz odstavka 1 tega 
člena:

Or. de

Predlog spremembe 135
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predloži identifikacijski dokument, ki 
potrjuje skladnost z zahtevami za takšen 
premik v obliki, določeni v:

(a) predloži identifikacijski dokument,
potreben v skladu s to uredbo, ki potrjuje 
skladnost z zahtevami za takšen premik.

(i) členu 22(1) ali

(ii) členu 23(1);

Or. de
Predlog spremembe 136
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 36 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preverjanje dokumentov in identitete ter 
fizični pregledi, ki se izvajajo pri 
netrgovskih premikih v državo članico iz 
tretje države ali ozemlja

Preverjanje dokumentov in identitete ter 
fizični pregledi, ki se izvajajo pri 
netrgovskih premikih iz tretje države ali 
ozemlja, ki ni navedeno v skladu s členom 
13(1) ali členom 14a.

Or. de

Predlog spremembe 137
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri netrgovskih premikih hišnih živali v 
državo članico iz tretje države ali ozemlja, 
razen tistih s seznama v izvedbenem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 13(1), 
pristojni organ na vstopni točki potnikov 
preveri dokumente in identiteto ter po 
potrebi opravi fizični pregled.

1. Pri netrgovskih premikih hišnih živali v 
državo članico iz tretje države ali ozemlja, 
razen tistih s seznama v izvedbenem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 13(1) in 
členom 14a, pristojni organ na vstopni 
točki potnikov preveri dokumente in 
identiteto ter po potrebi opravi fizični 
pregled, da preveri skladnost z zahtevami 
poglavja III.
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Or. de

Predlog spremembe 138
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Lastnik ali fizična oseba, ki deluje v 
imenu lastnika in v dogovoru z njim, ob 
vstopu v državo članico iz tretje države ali 
ozemlja, razen tistih s seznama v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu s 
členom 13(1), na zahtevo pristojnega 
organa iz odstavka 1:

2. Lastnik ali pooblaščena oseba ob vstopu 
v državo članico iz tretje države ali 
ozemlja, razen tistih s seznama v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu s 
členom 13(1) in členom 14a, na zahtevo 
pristojnega organa iz odstavka 1 na vstopni 
točki potnikov:

Or. de

Predlog spremembe 139
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predloži identifikacijski dokument, ki 
potrjuje skladnost z zahtevami za takšen 
premik v obliki, določeni v:

(a) predloži identifikacijski dokument, ki 
potrjuje skladnost z zahtevami za takšen 
premik v obliki, ki izpolnjuje zahteve te 
uredbe.

(i) členu 26(1) ali

(ii) člena 27(b).

Or. de

Predlog spremembe 140
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da hrani zapise o izvedenih (b) da hrani zapise o skupnem številu
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preverjanjih oz. pregledih; izvedenih preverjanj in o pritožbah;

Or. de

Obrazložitev

Zmanjšanje upravnih bremen, ker bodo kasneje potencialno zanimivi le rezultati v zvezi s 
pritožbami.

Predlog spremembe 141
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) da izvedena preverjanja oz. preglede 
navede v identifikacijskem dokumentu iz:

(c) da izvedena preverjanja oz. preglede 
navede v identifikacijskem dokumentu.

(i) člena 10(e) ali

(ii) člena 27(b).

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje razumljivosti.

Predlog spremembe 142
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se s preverjanji oz. pregledi iz 
členov 35 in 36 ugotovi, da hišna žival ne 
izpolnjuje pogojev iz poglavij II in III, se
pristojni organ po posvetovanju z uradnim 
veterinarjem odloči:

1. Kadar se s preverjanji oz. pregledi iz 
členov 35 in 36 ugotovi, da hišna žival ne 
izpolnjuje pogojev iz poglavij II in III, se 
pristojni organ po posvetovanju z uradnim 
veterinarjem in po potrebi z lastnikom ali 
pooblaščeno osebo odloči:

Or. de

Predlog spremembe 143
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Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da bo hišno žival vrnil v njeno državo 
ali ozemlje odpreme ali

(a) da bo hišno žival na stroške lastnika
vrnil v njeno državo ali ozemlje odpreme 
ali

Or. de

Predlog spremembe 144
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da bo hišna žival na stroške lastnika v 
izolaciji pod uradnim nadzorom tako 
dolgo, dokler ne bo izpolnjevala pogojev iz 
poglavij II in III, ali

(b) da bo hišna žival na stroške lastnika v 
izolaciji pod uradnim nadzorom tako 
dolgo, dokler ne bo izpolnjevala pogojev iz 
poglavij II ali III, ali

Or. de

Predlog spremembe 145
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) da bo hišno žival usmrtil brez 
finančnega nadomestila za lastnika ali 
fizično osebo, ki deluje v imenu lastnika in 
v dogovoru z njim, kadar vrnitev živali ni 
možna ali izolacija ni izvedljiva.

(c) da bo v skrajni sili hišno žival usmrtil 
brez finančnega nadomestila za lastnika ali 
fizično osebo, ki deluje v imenu lastnika in 
v dogovoru z njim, kadar vrnitev živali ni 
možna ali izolacija ni izvedljiva.

Or. de

Predlog spremembe 146
Horst Schnellhardt
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Predlog uredbe
Člen 38 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se v državi članici, tretji državi ali 
ozemlju pojavi ali razširi steklina in lahko 
pomeni resno grožnjo za javno zdravje ali 
zdravje živali, lahko Komisija na lastno 
pobudo ali na zahtevo države članice z 
izvedbenim aktom nemudoma in glede na 
resnost razmer sprejme enega od naslednjih 
ukrepov:

Kadar se v državi članici, tretji državi ali 
ozemlju pojavi ali razširi steklina, druga 
bolezen ali okužba in lahko pomeni resno 
grožnjo za javno zdravje ali zdravje živali, 
lahko Komisija na lastno pobudo ali na 
zahtevo države članice z izvedbenim aktom 
nemudoma in glede na resnost razmer 
sprejme enega od naslednjih ukrepov:

Or. de

Predlog spremembe 147
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje [vstaviti 
datum: eno leto po začetku veljavnosti te 
uredbe] javnosti zagotovijo jasne in 
enostavno dostopne informacije o:

1. Države članice javnosti zagotovijo jasne 
in enostavno dostopne informacije o:

Or. de

Obrazložitev

Javnost je treba seznaniti o začetku veljavnosti te uredbe, da bodo novi predpisi znani, ko se 
bo ta uredba začela uporabljati.

Predlog spremembe 148
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) seznamu vstopnih točk potnikov, kot je 
določeno v členu 36(3), vključno s 

(d) seznamu vstopnih točk potnikov, kot je 
določeno v členu 36(3) ali v skladu s 
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pristojnim organom, določenim za 
opravljanje preverjanj oz. pregledov iz 
člena 36(4);

členom 10(2), vključno s pristojnim 
organom, določenim za opravljanje
preverjanj oz. pregledov iz člena 36(4);

Or. de

Predlog spremembe 149
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Informacije o cepljenjih proti 
steklini, ki imajo dovoljenje za dajanje v 
promet v skladu s členom 1(b) Priloge IV, 
ter posebni napotki za rabo.

Or. de

Predlog spremembe 150
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se prepreči goljufivo prikrivanje 
trgovskih premikov kot netrgovske 
premike hišnih živali, je Komisija 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 41 za določitev 
pravil, ki omejujejo število hišnih živali 
vrst s seznama v Prilogi I, ki lahko 
spremljajo lastnika ali fizično osebo, ki 
deluje v imenu lastnika in v dogovoru z 
njim pri enem netrgovskem premiku.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Največje število in pogoji odstopanja so določeni v predlogu spremembe člena 4a v tej uredbi.
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Predlog spremembe 151
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastila iz člena 7(1), drugega 
pododstavka člena 16(2), prvega 
pododstavka člena 18(1) in člena 40 se 
podelijo Komisiji za nedoločen čas od (*).

2. Pooblastila iz člena 4a, člena 7(1), 
drugega pododstavka člena 16(2), prvega 
pododstavka člena 18(1) in člena 40 se 
podelijo Komisiji za obdobje petih let od
… .(*). Komisija pripravi poročilo o 
prenosu pooblastil najpozneje devet 
mesecev pred koncem petletnega obdobja.
Prenos pooblastil se samodejno podaljša 
za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
____
* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Or. de

Predlog spremembe 152
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 44 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice o navedenih določbah
uradno obvestijo Komisijo najpozneje 
[vstaviti datum: eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe] in ji nemudoma
sporočijo kakršne koli poznejše spremembe
navedenih določb.

Države članice o navedenih določbah 
obvestijo Komisijo; nemudoma ji
sporočijo tudi vsako poznejšo spremembo
navedenih določb.

Or. de

Predlog spremembe 153
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Razveljavitev uredbe iz odstavka 1 ne 
vpliva na ohranitev delegirane Uredbe 
Komisije št. 1152/2011, ki je bila sprejeta 
na osnovi člena 5(1) omenjene uredbe.

Or. de

Predlog spremembe 154
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 22(1) se šteje, 
da je identifikacijski dokument v skladu s 
to uredbo, kadar:

1. Z odstopanjem od člena 20a(1) se šteje, 
da je identifikacijski dokument v skladu s 
to uredbo, kadar:

Or. de

Obrazložitev

Prim. 38. 

Predlog spremembe 155
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je pripravljen v skladu z vzorcem 
spričevala iz Priloge II k Sklepu 
2003/803/EU;

(a) je bil pripravljen v skladu z vzorcem 
spričevala iz Priloge II k Sklepu 
2003/803/EU;

Or. de

Obrazložitev

Z začetkom veljavnosti uredbe se pri izdaji identifikacijskih dokumentov uporabljajo vzorci s 
prilog. Odločba 2003/803/ES se uporablja samo še za že izdane dokumente.
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Predlog spremembe 156
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je bil izdan najpozneje eno leto od 
datuma začetka veljavnosti izvedbenega 
akta, sprejetega v skladu s členom 22(1).

(b) je bil izdan pred začetkom veljavnosti 
izvedbenega akta, sprejetega v skladu s 
členom 22(1).

Or. de

Predlog spremembe 157
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od člena 26(1) se šteje, 
da je identifikacijski dokument v skladu s 
to uredbo, kadar:

2. Z odstopanjem od člena 24a(1) se šteje, 
da je identifikacijski dokument v skladu s 
to uredbo, kadar:

Or. de

Obrazložitev
Prim. 38. 

Predlog spremembe 158
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je pripravljen v skladu z vzorcem 
spričevala iz Priloge II k Sklepu 
2011/874/EU;

(a) je bil pripravljen v skladu z vzorcem 
spričevala iz Priloge II k Sklepu 
2011/874/EU;
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Or. de

Obrazložitev

Z začetkom veljavnosti uredbe se pri izdaji identifikacijskih dokumentov uporabljajo vzorci s 
prilog. Odločba 2011/874/ES se uporablja samo še za že izdane dokumente.

Predlog spremembe 159
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je bil izdan najpozneje eno leto od 
datuma začetka veljavnosti izvedbenega 
akta, sprejetega v skladu s členom 26(1).

(b) je bil izdan pred začetkom veljavnosti 
izvedbenega akta, sprejetega v skladu s 
členom 26(1).

Or. de

Predlog spremembe 160
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se od xxxx [vstaviti datum: eno 
leto po začetku veljavnosti te uredbe].

Uporablja se od ...*

_____

* 18 mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. de

Predlog spremembe 161
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Priloga II
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta priloga se črta.

Or. de

Predlog spremembe 162
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Priloga Va (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Va
Vzorec identifikacijskega dokumenta po 

členu 20a
(Vzorec bi bilo treba pripraviti še v času 
medinstitucionalnih pogajanj o tej uredbi.)  

Or. de

Obrazložitev

Uredba naj bi za lažjo uporabo že vsebovala vzorec identifikacijskega dokumenta. Določbe o 
obliki identifikacijskega dokumenta, vpisih in izdajanju so bile prerazvrščene v skladu z 
načelom uporabnosti.

Predlog spremembe 163
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Priloga Vb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Vb
Vzorec identifikacijskega dokumenta po 

členu 24a
(Vzorec bi bilo treba pripraviti še v času 
medinstitucionalnih pogajanj o tej uredbi.)  

Or. de

Predlog spremembe 164
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Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Priloga Vc (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Vc
Vzorec identifikacijskega dokumenta po 

členu 28a
(Vzorec bi bilo treba pripraviti še v času 
medinstitucionalnih pogajanj o tej uredbi.)  

Or. de

Predlog spremembe 165
Horst Schnellhardt
Predlog uredbe
Priloga Vd (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Vd
Vzorec identifikacijskega dokumenta po 

členu 31a
(Vzorec bi bilo treba pripraviti še v času 
medinstitucionalnih pogajanj o tej uredbi.)  

Or. de
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Premik hišnih živali od leta 2003 ureja Uredba št. 998/2003, ki je bila od takrat 17-krat 
spremenjena. Razmere za premik hišnih živali pa so se v tem času spremenile: Komisija in 
države članice so med drugim uspešno izvedle akcije za zatiranje stekline, zato je ta bolezen 
danes v številnih delih Unije tako rekoč iztrebljena, čeprav je kot vedno potrebna pazljivost. 
Steklina, ali odsotnost stekline, je bil glavni, ne pa edini razlog za ohranitev posebne prehodne 
ureditve za premike živali na ozemlje nekaterih držav članic (členi 6, 8 in 16 Uredbe št. 
998/2003). 

Prenehanje veljavnosti še ene prehodne ureditve po členu 4(1) (označevanje s tetoviranjem ali 
transponderjem) je bil dodaten razlog za preučitev veljavne Uredbe št. 998/2003.  

Poleg tega je v tem času začela veljati Lizbonska pogodba, s katero je bila Uredba št. 
998/2003 le delno usklajena (v okviru Uredbe št. 438/2010). Naslednji logični korak, h 
kateremu se je Komisija zavezala v izjavi k Uredbi št. 438/2010, je zato popolna uskladitev in 
prilagoditev starih ukrepov komitologije z novimi členi 290 in 291 PDEU. 

Opombe

 Glavni cilj poročevalca je lastnikom hišnih živali olajšati potovanje z njimi v Uniji ali 
v tretje države, ob upoštevanju visoke ravni varnosti v zvezi s možnimi tveganji za 
javno zdravje in zdravje živali. Zato je poskušal izboljšati razumljivosti in jasnost 
predloga Komisije, da bi lastnikom živali, veterinarjem, organom pregona, pristojnim 
službam in drugim akterjem netrgovskih premikov hišnih živali omogočil jasno in 
nedvoumno uporabo. Zato sta se spremenila besedilo in ponekod vrstni red določenih 
členov, osrednje sporočilo ustrezne določbe pa se je pogosto ohranilo. Te spremembe 
so navedene v obrazložitvi.

 Poročevalec se strinja, da se ohrani dvojna pravna podlaga in da jo je bilo treba 
prilagoditi ustreznim členom Lizbonske pogodbe, med drugim členu 43(2) 
(kmetijstvo) in 168(4) (javno zdravje).

  
 Izkušnje kažejo, da se trgovinski premiki psov, mačk in občasno belih dihurjev 

pogosto goljufivo prikrivajo kot netrgovinski premiki, da bi se izognili uporabi 
strožjih pravil o trgovanju in uvozu takšnih živali. Za preprečevanje tega ravnanja 
trenutno veljavna pravila, ki temeljijo na Uredbi Komisije št. 388/2010, število živali, 
ki lahko spremljajo lastnika, omejujejo na največ pet. Ta omejitev pa je povzročila 
velike težave tistim državljanom, ki želijo sodelovati na tekmovanjih ali razstavah in 
športnih prireditvah, zaradi katerih morajo potovati v različne države članice z več kot 
petimi živalmi. Zato poročevalec predlaga odstopanja od največjega števila, ki bodo 
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dovolj jasna in pragmatična tako za udeležence teh prireditev kot za organe, ki morajo 
ta pravila izvajati in uveljaviti.

 Trenutno veljavne določbe državam članicam omogočajo, da pri obveznem cepljenju 
proti steklini za mačke, pse in bele dihurje, mlajše od treh mesecev, dovolijo posebna 
odstopanja. Ta odstopanja temeljijo na dejstvu, da s stališča veterinarske stroke 
cepljenje tako mladih živali ni priporočljivo. Od trenutka cepljenja do polne 
imunizacije pa lahko, odvisno od uporabljenega cepiva, minejo do štirje tedni. 
Veljavni predpisi te vrzeli ne upoštevajo, kar povzroča negotovost pri potovanjih z 
mladiči, ki so starejši od 12 tednov, nimajo pa zaščitnega cepljenja v smislu točke 2(d) 
Priloge IV. Poročevalec zato predlaga ureditev stanja za vse udeležence, tako da se 
tudi mladiče, stare od 12 do 16 tednov, izvzame iz zahtev o veljavnosti cepljenja proti 
steklini iz Priloge IV. 

 Struktura in besedilo pravil o načinu izpolnjevanja identifikacijskih dokumentov sta 
pri veterinarjih in lastnikih hišnih živali ustvarjala zmedo. Zato poročevalec predlaga 
preureditev teh delov uredbe: V vsakem oddelku je najprej opis zahtevane oblike 
ustreznih identifikacijskih dokumentov v skladu z vrsto živali in vrsto netrgovskega 
premika (med državami članicami EU ali prihod iz tretjih držav); zatem sledi razlaga 
posameznih polj, ki jih mora izpolniti veterinar. Na koncu vsakega oddelka je opis 
postopka, ki ga mora uporabiti veterinar, da bo identifikacijski dokument pravilno 
izpolnil. Za lažjo identifikacijo ustrezne živali in za boljšo zaščito identifikacijskega 
dokumenta pred ponarejanjem se priporoča vnos nekaterih dodatnih podatkov. Kadar 
je bilo mogoče, je poročevalec namesto sklicevanja na druge člene poskušal izrecno 
navesti zahteve ali določbe, ki so potrebne za izpolnitev določenega člena. 

Za zagotovitev večje prijaznosti do uporabnika, lažje uporabe te uredbe in enotnosti 
želi poročevalec v prilogo k tej uredbi za vsako vrsto identifikacijskega dokumenta 
vključiti ustrezen vzorec, da pravilnih oblik dokumentov ne bo več treba iskati s 
prebiranjem številnih podzakonskih aktov. 


