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Движение с нетърговска цел на домашни любимци ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 май 2013 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

движението с нетърговска цел на домашни любимци (COM(2012)0089 – C7-

0060/2012 – 2012/0039(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2012)0089), 

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2 и член 168, параграф 4, 

буква б), от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е 

внесла предложението (C7-0060/2012), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 23 май 2012 г.1, 

– след консултации с Комитета на регионите, 

– като взе предвид поетия с писмо от 13 март 2013 г. ангажимент от представителя на 

Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, 

параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните (A7-0371/2012), 

1. Приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. Отбелязва декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция; 

3. Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

4. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 
1  OВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 119. 
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Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 май 2013 г. с 



оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 998/2003 

 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на 

Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 

№ 576/2013) 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

Изявление на Комисията 

Комисията ще проучи хуманното отношение към котките и кучетата, участващи в 

дейности с търговска цел, в рамките на стратегията на Европейския съюз за защита и 

хуманно отношение към животните1. 

Ако в резултат на проучването бъде установено, че тези дейности с търговска цел водят 

до рискове за здравето, Комисията ще обмисли съответните варианти за защита на 

здравето на човека и животните, включително изготвяне на предложение до Европейския 

парламент и Съвета за внасяне на съответните адаптации в сега действащото 

законодателство на Съюза относно търговията с кучета и котки и въвеждането на 

съвместими системи за тяхната регистрация, които да бъдат достъпни във всички 

държави членки. 

С оглед на гореизложеното Комисията ще направи оценка доколко осъществимо и 

уместно е подобни системи за регистрация да обхванат и котките и кучетата, маркирани 

и идентифицирани в съответствие със законодателството на Съюза, и при движение на 

домашни любимци с нетърговска цел. 

 

                                                 
1  COM(2012)0006 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален комитет относно стратегията на 

Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 

2012-2015 г. 


