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Lemmikkieläinten ei-kaupalliset kuljetukset  ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. toukokuuta 2013 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lemmikkieläinten ei-kaupallisista 

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2012)0089), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 

sekä 43 artiklan 2 kohdan ja 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti 

komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0060/2012), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2012 antaman 

lausunnon1, 

– on kuullut alueiden komiteaa, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 13. maaliskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön (A7-0371/2012), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman; 

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

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 EUVL C 229, 31.7.2012, s. 119. 
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 



2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2013 antamiseksi, 

lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista kuljetuksista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 

kumoamisesta 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista 

säädöstä, asetusta (EU) N:o 576/2013.) 

 

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

 

Komission lausuma 

Osana eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevaa Euroopan unionin strategiaa1 komissio tutkii 

kaupallisten toimien piirissä olevien koirien ja kissojen hyvinvointia. 

Jos tutkimuksen tulokset osoittavat, että näistä kaupallisista toimista aiheutuu terveysriskejä, 

komissio harkitsee ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun soveltuvia vaihtoehtoja. Näitä ovat 

muun muassa ehdotuksen antaminen Euroopan parlamentille ja neuvostolle koirilla ja kissoilla 

käytävää kauppaa koskevan voimassa olevan EU:n lainsäädännön muuttamisesta, mukaan 

lukien se, että kissojen ja koirien rekisteröinnissä otettaisiin käyttöön yhteensopivat, kaikissa 

jäsenvaltioissa käytettävissä olevat järjestelmät. 

Edellä esitetty huomioon ottaen komissio arvioi, onko mahdollista ja asianmukaista ulottaa 

tällaiset rekisteröintijärjestelmät koiriin ja kissoihin, jotka on merkitty ja tunnistettu 

lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia kuljetuksia koskevan unionin lainsäädännön 

mukaisesti. 

 

                                                 
1 COM(2012)0006 – Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin 
strategiasta vuosille 2012–2015. 


