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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami 
uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0090),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0061/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
23. května 20121,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2012),

1. přijímá uvedený postoj v prvním čtení a ztotožňuje se s návrhem Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj nalezl v návrhu tři kategorie změn, které jsou většinou technického rázu.

Zaprvé dochází k nahrazení odkazů na zrušené nařízení (ES) č. 998/2003 odkazy na nové 
nařízení, které se projednávává současně s tímto návrhem.

Zadruhé se navrhuje přidat v článku 10 odkaz na nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat 
během přepravy a souvisejících činností o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení 
(ES) č. 1255/971, které se vztahuje také na psy, kočky a fretky.

Třetí a obsahově nejdůležitější změna se týká doby, během níž musí zvířata před přepravou 
podstoupit klinické vyšetření provedené veterinárním lékařem zmocněným příslušným 
orgánem, s cílem potvrdit, zda jsou zvířata způsobilá k zamýšlené přepravě. Na doporučení 
Světové organizace pro zdraví zvířat se navrhuje prodloužit současnou lhůtu z 24 na 48 hodin.

Z praktických důvodů a na základě signálů, které přicházejí z daného odvětví, vyjadřuje 
zpravodaj s navrženými změnami souhlas.

                                               
1 Úř. věst. L 3 z 5.1.2005, s. 1.


