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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
92/65/EEK attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kas reglamentē tirdzniecību ar 
suņiem, kaķiem un mājas seskiem Savienībā un to importu Savienībā
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0090),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0061/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. maija 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A7-0000/2012),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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PASKAIDROJUMS

Referents var nošķirt ierosināto grozījumu trīs kategorijas, lielākā daļa no kuriem ir tehniska 
rakstura.

Pirmkārt, atsauces uz Regulu (EK) Nr. 998/2003 ir jāaizstāj ar atsaucēm uz jauno regulu, kura 
tiek apskatīta paralēli šim priekšlikumam.

Otrkārt, salīdzinājumā ar pašreizējo tekstu 10. pantā tiek ierosināta atsauces iekļaušana uz 
Regulu (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un 
grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/971, 
kuru darbības joma attiecas arī uz suņiem, kaķiem un mājas seskiem.  

Trešais un no satura viedokļa vienīgais svarīgais grozījums attiecas uz laikposmu, kurā 
dzīvnieki pirms to pārvadāšanas ir jāpakļauj klīniskai pārbaudei, ko veic kompetentās iestādes 
pilnvarots veterinārārsts, lai apstiprinātu, ka dzīvnieki ir piemēroti pārvadāšanai paredzētajā 
veidā. Tiek ierosināts pašreiz paredzēto 24 stundu laikposmu pielāgot Pasaules Dzīvnieku 
veselības organizācijas ieteikumiem, kuri paredz 48 stundu laikposmu.

Referents praktisku iemeslu dēļ un ievērojot informāciju, kas saņemta no nozares pārstāvjiem, 
piekrīt ierosinātajiem grozījumiem.

                                               
1 OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.


