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A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítása ***I 

Az Európai Parlament 2013. május 23-i jogalkotási állásfoglalása a kedvtelésből tartott 

állatok nem kereskedelmi célú szállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2012)0089), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére, 43. cikkének (2) bekezdésére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 

amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0060/2012), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. május 23-i véleményére1, 

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, 

– tekintettel [a Tanács képviselőjének 2013. március 13-i írásbeli 

kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

jelentésére (A7-0371/2012), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 

módosítani kívánja javaslatát, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1 HL C 229, 2012.7.31., 119.o. 

P7_TC1-COD(2012)0039 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. május 23-án került 

elfogadásra a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 



998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 576/2013/EU rendelet.) 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

A Bizottság nyilatkozata 

A Bizottság az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégia keretében1 

tanulmányt fog készíteni a kereskedelmi gyakorlatok által érintett kutyák és macskák jólétéről. 

Amennyiben az említett tanulmány eredménye azt mutatja, hogy a kereskedelmi gyakorlatok 

egészségügyi kockázatokhoz vezetnek, a Bizottság mérlegelni fogja az emberi és az állati 

egészség védelmét célzó megfelelő lehetőségeket, beleértve azt is, hogy javaslatot tesz az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kutyák és a macskák kereskedelméről szóló jelenlegi 

uniós jogszabályok megfelelő kiigazítására, többek között a tagállamokban hozzáférhető 

kompatibilis nyilvántartási rendszerek bevezetésére 

A fentiek fényében a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy megvalósítható és megfelelő lépés 

lehet-e az ilyen nyilvántartási rendszerek kiterjesztése a kedvtelésből tartott állatok nem 

kereskedelmi célú szállítására vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően megjelölt és 

azonosított kutyákra és macskákra 

 

                                                 
1  COM(2012)0006 -, A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az állatok védelmére és az állatjólétre 
vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015). 


