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PR_COD_1app

Oznake postopkov

* 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

k predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/65/EGS 
glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Unije 
ter uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2012)0090),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0061/2012),

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

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

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

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

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

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

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

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec lahko predlagane spremembe razvrsti v tri skupine, največ teh sprememb pa je 
tehnične narave.

V prvo skupino spadajo sklicevanja na Uredbo (ES) št. 998/2003 v postopku razveljavitve, ki 
jih je potrebno nadomestiti s sklicevanji na novo Uredbo, ki čaka na obravnavo vzporedno s 
tem predlogom.

V drugo skupino spada predlog spremembe, ki obstoječemu besedilu v členu 10 dodaja 
sklicevanje na Uredbo (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi 
z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/971, katere 
področje uporabe zajema tudi pse, mačke in bele dihurje.  

Tretja in edina vsebinsko pomembna predlagana sprememba zadeva časovno obdobje, v 
katerem mora biti na živalih pred prevozom opravljen klinični pregled, ki ga izvede veterinar, 
pooblaščen s strani pristojnega organa, da bi potrdil, da so živali sposobne za načrtovano 
vožnjo. Predlagano je, da se veljavno časovno obdobje 24 ur prilagodi priporočilu Svetovne 
organizacije za zdravje živali, ki predvideva 48 ur.  

Poročevalec se iz praktičnih razlogov in tudi glede na stališča, ki jih je dobil iz sektorja, s 
predlaganimi spremembami strinja.

                                               
1 UL L 3, 5.1.2005, str. 1.


