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Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2013 o návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat 

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

 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0089), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 43 ods. 2 a 168 ods. 4 písmeno b) Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 

parlamentu (C7–0060/2012), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 

20121, 

– po porade s Výborom regiónov, 

– so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. marca 2013, schváliť 

pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie,  

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín (A7-0371/2012), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 119. 



P7_TC1-COD(2012)0039 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. mája 2013 na účely prijatia 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o nekomerčnom 

premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003. 

 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho 

parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 576/2013.) 



PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU 

Vyhlásenie Komisie 

V rámci stratégie Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat1 

Komisia preskúma životné podmienky psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodných praktík. 

Ak výsledkom tejto štúdie bude, že tieto obchodné praktiky predstavujú zdravotné riziká, 

Komisia zváži vhodné možnosti ochrany ľudského zdravia a zdravia zvierat vrátane možného 

návrhu Európskemu parlamentu a Rade, aby zodpovedajúcim spôsobom upravili platné právne 

predpisy Únie v oblasti obchodovania s psami a mačkami, a to aj zavedením kompatibilných 

systémov ich registrácie, ku ktorým by bol prístup zo všetkých členských štátov. 

Komisia preto posúdi uskutočniteľnosť a vhodnosť rozšírenia takýchto registračných systémov 

na psy a mačky, ktoré sú označené a identifikované v súlade s právnymi predpismi Únie o 

nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat. 

 

                                                 
1  COM(2012)0006 final/2 – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o stratégii Európskej únie v oblasti 
ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015. 


