
ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji

W ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt (1) Komisja zbada dobrostan psów i kotów 
w kontekstach handlowych.

Jeżeli badanie wykaże zagrożenie dla zdrowia związane z praktykami handlowymi, Komisja rozważy możliwości ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt, w tym przedłożenie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosku w sprawie zmian 
obowiązujących przepisów unijnych w zakresie handlu psami i kotami, obejmujących wprowadzenie kompatybilnych 
systemów rejestracji tych zwierząt w państwach członkowskich.

W związku z powyższym Komisja oceni wykonalność i stosowność włączenia do tych systemów psów i kotów 
oznakowanych i opisanych zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi przemieszczania zwierząt domowych w celach 
niehandlowych. 
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Wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące przywóz do Unii psów, kotów i fretek 
oraz handel tymi zwierzętami w Unii ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań 
dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących przywóz do Unii psów, kotów i fretek oraz handel tymi zwierzętami 

w Unii (COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2016/C 055/43)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0090),

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi 
Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0061/2012),

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2012 r. (1),

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 13 marca 2013 r., do zatwierdzenia 
stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając art. 55 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A7-0366/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
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Czwartek, 23 maja 2013 r.

(1) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii 
Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015 (COM(2012)0006)

(1) Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 119.



2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany 
do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także 
parlamentom narodowym. 

P7_TC1-COD(2012)0040

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 maja 2013 r. w celu przyjęcia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/…/UE zmieniającej dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie 
wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących wewnątrzunijny handel psami, kotami i fretkami oraz ich 

przywóz do Unii

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu 
prawnego, dyrektywy 2013/31/UE.) 
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Czwartek, 23 maja 2013 r.


