
 

RR\1087713SL.doc  PE575.379v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019 

 

 

Dokument zasedanja 
 

A8-0041/2016 

25.2.2016 

***II 
PRIPOROČILO ZA DRUGO 
OBRAVNAVO 

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter 

razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Zakon o zdravju 

živali“) 

(11779/1/2015 – C8–0008/2016 – 2013/0136(COD)) 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Poročevalec: Jasenko Selimovic 

 



 

PE575.379v02-00 2/8 RR\1087713SL.doc 

SL 

PR_COD_2app 

 

 

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.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta 

in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov 

na področju zdravja živali („Zakon o zdravju živali“) 

(11779/1/2015 – C8–0008/2016 – 2013/0136(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (11779/1/2015 – C8-0008/2016), 

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja avstrijskega zveznega sveta v okviru Protokola 

št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek 

zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. decembra 

2013
1
, 

– po posvetovanju z Odborom regij, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi
2
 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2013)0260), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za kmetijstvo in razvoj 

podeželja (A8-0041/2016), 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej 

resoluciji; 

3. upošteva izjave Komisije, priložene tej resoluciji; 

4. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 

podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

6. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem 

Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

                                                 
1
 UL C 170, 5.6.2014, str. 104. 

2
 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0381. 
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7. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 
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PRILOGA 

 

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o protimikrobni odpornosti in 

uporabi zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

 

V sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Akcijski načrt proti naraščajoči 

nevarnosti protimikrobne odpornosti (COM(2011)0748) – je poudarjena preventivna vloga 

uredbe o prenosljivih živalskih boleznih („pravni okvir za zdravje živali“) in posledično 

pričakovano zmanjšanje uporabe antibiotikov pri živalih. Države članice se pozivajo, naj se 

poleg izpolnjevanja zahtev iz te uredbe zavežejo, da bodo zbirale ustrezne, primerljive in 

dovolj podrobne podatke o dejanski uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih ter da bodo 

tovrstne podatke pošiljale Komisiji in s tem zagotovile preudarnejšo uporabo protimikrobnih 

zdravil pri živalih in tako prispevale k zmanjšanju tveganja za protimikrobno odpornost. 

 

 

Izjava Komisije o rednem poročanju v zvezi z uporabo protimikrobnih zdravil pri 

živalih v Uniji 

 

Komisija se zavezuje, da bo objavljala redna poročila o uporabi protimikrobnih zdravil pri 

živalih v EU na podlagi podatkov, ki jih bodo posredovale države članice. 

 

 

Izjava Komisije o dobrobiti živali 

 

Ta uredba določa pravila za preprečevanje in obvladovanje živalskih bolezni, ki se prenašajo 

na živali ali na človeka, ne vsebuje pa določb, ki bi posebej urejale dobrobit živali, čeprav sta 

zdravje in dobrobit živali povezana. Unija ima dobro razvit pravni red glede dobrobiti živali, 

ki zajema različne vrste (brojlerje, kokoši nesnice, prašiče, teleta) ali dejavnosti (kmetovanje, 

prevoz, zakol, raziskave itd.). Ta zakonodaja o dobrobiti živali se bo še naprej uporabljala. 

Komisija se v celoti zavezuje doslednemu upoštevanju dobrobiti živali v skladu s členom 13 

Pogodbe in v okviru omejitev, ki jih ta določa, vključno z zagotavljanjem doslednega 

izvajanja in ustreznega razvoja te zakonodaje. 
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