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Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu 

(COM(2012)0089 – C7-0060/2012 – 2012/0039(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2012)0089), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování 

Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 

(C7-0060/2012), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

23. května 20121, 

– po konzultaci s Výborem regionů, 

– s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 13. března 2013 zavázal schválit 

postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

(A7-0371/2012), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. bere na vědomí prohlášení Komise připojené k tomuto usnesení; 

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

4. pověřuje svého předsedu, aby tento postoj předal Radě, Komisi a vnitrostátním 

parlamentům. 

 

                                                 
1  Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 119. 
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Postoj Evropského parlamentu úpřijatý v prvním čtení dne 23. května 2013 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o neobchodních přesunech zvířat 

v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 

 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 576/2013.) 

 

PŘÍLOHA K LEGISLATIOVNÍMU USNESENÍ 

Prohlášení Komise 

V rámci strategie Evropské unie pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat1 bude Komise 

zkoumat životní podmínky psů a koček, jichž se týkají obchodní praktiky. 

Pokud výsledky průzkumu ukáží, že z těchto obchodních praktik vyplývají zdravotní rizika, 

Komise zváží vhodné možnosti k ochraně zdraví lidí a zvířat, včetně toho, že Evropskému 

parlamentu a Radě navrhne vhodné úpravy platných právních předpisů Unie týkajících se 

obchodu se psy a kočkami, např. zavedení vzájemně kompatibilních systémů pro jejich 

registraci, jež by byly dostupné ve všech členských státech. 

Na základě výše uvedených skutečností Komise posoudí proveditelnost a vhodnost rozšíření 

takových registračních systémů na psy a kočky označené a identifikované v souladu s právními 

předpisy Unie pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. 

 

                                                 
1  COM(2012)0006 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a 
dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015. 


