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Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat 

eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. maaliskuuta 2010 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lemmikkieläinten muihin kuin 

kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista 

annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta (KOM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 

2009/0077(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2009)0268), 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 37 artiklan ja 

152 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C7-0035/2009), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 

päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665), 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 43 artiklan 2 kohdan ja 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 

 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 6. lokakuuta 2009 antaman 

lausunnon1, 

 

– kuultuaan alueiden komiteaa, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 

 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön (A7-0082/2009), 

 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

 

2. hyväksyy ehdotukseen liitetyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman 

ja panee merkille ehdotukseen liitetyt komission lausumat, jotka julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä yhdessä lopullisen säädöksen kanssa; 

 

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

                                                 
1 EUVL C 318, 23.12.2009, s. 121. 



 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 



P7_TC1-COD(2009)0077 

 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2010, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi 

lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä 

koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta 

 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista 

säädöstä, asetusta (EU) N:o 438/2010.) 

 

 

 



 

LIITE 

 

 

Komission lausuma 

 

Komissio aikoo ehdottaa asetuksen (EY) N:o 998/2003 tarkistamista kokonaisuudessaan ja 

etenkin sen delegoituihin ja täytäntöönpanosäädöksiin liittyvien osien tarkistamista ennen 

30 päivää kesäkuuta 2011. 

 

 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 290 artiklasta 

 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittavat, että tämän asetuksen säännökset eivät 

vaikuta SEUT:n 290 artiklan tai tällaisia säännöksiä sisältävien erillisten säädösten 

täytäntöönpanoa koskeviin toimielinten mahdollisiin tuleviin kantoihin. 

 

 

Komission lausuma delegoitujen säädösten tiedoksi antamisesta 

 

Euroopan komissio panee merkille, että lukuun ottamatta tapauksia, joissa 

lainsäädäntöasiakirjassa säädetään kiireellisestä menettelystä, Euroopan parlamentti ja neuvosto 

katsovat, että delegoituja säädöksiä koskevassa ilmoituksessa on otettava huomioon 

toimielinten loma-ajat (talviloma, kesäloma ja Euroopan parlamentin vaalit), jotta voidaan 

turvata Euroopan parlamentin ja neuvoston mahdollisuudet käyttää oikeuksiaan asian kannalta 

merkityksellisissä lainsäädäntöasiakirjoissa vahvistettujen määräaikojen puitteissa. 

 


