
PR\909119NL.doc PE492.920v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2012/0040(COD)

27.7.2012

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de 
veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de 
Unie van honden, katten en fretten
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Horst Schnellhardt



PE492.920v01-00 2/6 PR\909119NL.doc

NL

PR_COD_1app

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften 
voor het handelsverkeer en de invoer in de Unie van honden, katten en fretten
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0090),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0061/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 20121,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2012),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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TOELICHTING

Uw rapporteur stelt vast dat de voorgestelde wijzigingen zich in drie categorieën laten 
onderscheiden, waarbij de meerderheid van technische aard is.

Allereerst moeten alle verwijzingen naar de in te trekken Verordening (EG) nr. 998/2003 
vervangen worden door verwijzingen naar de nieuwe verordening die gelijktijdig met dit 
voorstel wordt behandeld.

Ten tweede wordt voorgesteld in artikel 10 een verwijzing op te nemen naar Verordening (EG) 
nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende 
activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening 
(EG) nr. 1255/971, die onder meer van toepassing is op honden, katten en fretten.

De derde en enige inhoudelijk relevante wijziging heeft betrekking op de periode waarbinnen bij 
verzending van deze dieren door een door de bevoegde autoriteit daartoe gemachtigde dierenarts 
een klinisch onderzoek moet worden uitgevoerd om te controleren of de dieren geschikt zijn om 
voor de geplande reis te worden vervoerd. Er wordt voorgesteld de huidige tijdslimiet van 24 uur
te verlengen tot 48 uur, zoals aanbevolen door de Werelddiergezondheidsorganisatie.

Uw rapporteur stemt om praktische redenen en op basis van signalen uit de sector in met de 
voorgestelde wijzigingen.

                                               
1 PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1.


