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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
direktiv 92/65/EEG vad gäller djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar 
inom unionen och vid import av dessa djur till unionen
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0090),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0061/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
23 maj 20121,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

Föredraganden kan urskilja tre kategorier av föreslagna ändringar, av vilka flertalet är av 
teknisk natur.

För det första ska hänvisningarna till den utgående förordningen (EG) nr 998/2003 ersättas 
med hänvisningar till den nya förordning som behandlas parallellt med detta förslag.

För det andra föreslås jämfört med den nuvarande texten att artikel 10 ska innehålla en 
hänvisning till förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och 
förordning (EG) nr 1255/971. Den förordningen är även tillämplig på hundar, katter och illrar.

Den tredje och innehållsligt enda relevanta föreslagna ändringen handlar om hur lång tid före 
avsändning som djuren måste genomgå en klinisk undersökning av en av den behöriga 
myndigheten godkänd veterinär, som ska bekräfta att djurens hälsotillstånd medger den 
planerade transporten. Förslaget är att dagens tidsfrist på 24 timmar ska anpassas till 
rekommendationen från Världsorganisationen för djurhälsa, som förespråkar 48 timmar.

Av praktiska skäl och med tanke på de signaler som kommit från sektorn ställer sig 
föredraganden bakom de föreslagna ändringarna. 

                                               
1 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1.


