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Nekomercinis gyvūnų augintinių judėjimas ***I 

2013 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nekomercinio gyvūnų augintinių judėjimo 

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2012)0089), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 

43 straipsnio 2 dalį ir į 168 straipsnio 4 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė 

pasiūlymą Parlamentui (C7-0060/2012), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 13 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 

4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 

(A7-0371/2012), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. atsižvelgia į prie šios rezoliucijos pridedamą Komisijos pareiškimą; 

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 

keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1  OL C 229, 2012 7 31, p. 119. 

P7_TC1-COD(2012)0039 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. gegužės 23 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, dėl gyvūnų 

augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 



Nr. 998/2003  

 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 576/2013.) 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Komisijos pareiškimas 

Remdamasi Europos Sąjungos gyvūnų gerovės apsaugos strategija1 Komisija ketina nagrinėti 

šunų ir kačių, naudojamų komercinėje veikloje, gerovės klausimus. 

Jei išnagrinėjus padėtį bus nustatyta, kad dėl tokios komercinės veiklos kyla rizika sveikatai, 

Komisija apsvarstys tinkamus žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos būdus, taip pat galimybę 

pasiūlyti Europos Parlamentui ir Tarybai atitinkamus esamų Sąjungos teisės aktų, kuriais 

reglamentuojama prekyba šunimis ir katėmis, pataisymus, įskaitant suderintų šunų ir kačių 

registravimo sistemų, prieinamų visose valstybėse narėse, įdiegimą. 

Atsižvelgdama į šias aplinkybes Komisija įvertins, ar įmanoma ir tinkama taikyti tokias 

registravimo sistemas šunims ir katėms, paženklintiems ir identifikuotiems pagal Sąjungos 

teisės aktus dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais. 

 

 

                                                 
1  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m., 

COM(2012)0006. 


