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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-
egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0268),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 37. cikkére és 152. cikke (4) 
bekezdésének b) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0035/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 CIKK – 2 PONT
998/2003/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) az érintett állatot szükség esetén más 
betegségek tekintetében megelőző 
intézkedéseknek vetették alá.”

ii) az érintett állatot szükség esetén más 
betegségek tekintetében egészségügyi
megelőző intézkedéseknek vetették alá.”

Or. en
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Indokolás

A kiegészítés célja annak konkretizálása, hogy a megelőző intézkedéseknek közvetlenül az 
egészséghez kell kapcsolódniuk.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 CIKK – 3 PONT
998/2003/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:

Az 5. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:

„A b) pont ii. alpontjában említett 
megelőző intézkedéseket a Bizottság is 
meghatározhatja. Az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 24. cikk (4) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

„A b) pont ii. alpontjában említett 
egészségügyi megelőző intézkedéseket a 
Bizottság is meghatározhatja. Az e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 24. cikk (4) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 CIKK – 5 PONT
998/2003/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

'(ii) 2011. december 31. előtt a II. melléklet 
A. részében felsorolt tagállamok egyikébe 
– akár közvetlenül, akár a II. melléklet B. 
részében felsorolt területek egyikén történő 

'(ii) 2011. december 31. előtt a II. melléklet 
A. részében felsorolt tagállamok egyikébe 
– akár közvetlenül, akár a II. melléklet B. 
részében felsorolt területek egyikén történő 
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áthaladás után –, karantén alá helyezik.” áthaladás után –, karantén alá helyezik, 
kivéve, ha a Közösségbe történő belépésük 
után összhangba hozzák őket a 6. cikk 
követelményeivel.”

Or. en

Indokolás

A kiegészítés a javasolt szövegben történt kihagyás logikai és technikai helyesbítése.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A kedvtelésből tartott állatok Közösségbe történő behozatalára és azon belüli, nem 
kereskedelmi célú mozgására vonatkozó összehangolt szabályokat a 998/2003/EK rendelet 
határozza meg.

A szabályozás „általános szabályt” állapít meg, amely megköveteli, hogy a más tagállamba 
szállított, kedvtelésből tartott állatokat (kutyákat, macskákat és görényeket) veszettség elleni 
védőoltást igazoló útlevéllel kell azonosítani és az állatoknak rendelkezniük kell e 
dokumentummal.

A szabályok továbbá átmeneti szabályozásról is rendelkeznek, amely az adott betegségtől 
függően lehetővé teszi bizonyos tagállamoknak szigorúbb követelmények alkalmazását.

A Bizottság javaslata

A veszettségre vonatkozó átmeneti szabályozás eredetileg 2008 októberében járt volna le, ám 
azt végül a 454/2008/EK rendelet 2010 júniusáig meghosszabbította, és a Bizottság most azt 
javasolja, hogy a szabályozás 2011. december 31-ig legyen hatályban kedvtelésből tartott 
állatok mind tagállamok közötti mozgása, mind harmadik országokból történő behozatala 
esetében. Javasolják továbbá, hogy a hólyagférgességre és a kullancsokra vonatkozó átmeneti 
szabályozás szintén 2011. december 31-ig legyen érvényben.

A javasolt hosszabbítás vége egybeesik azzal az időszakkal, amikorra az Európai Bizottság 
várakozásai szerint befejeződik a bizonyos tagállamban az erdei veszettség felszámolására 
irányuló oltási program uniós finanszírozása, amely betegség a legfőbb veszettséggel 
kapcsolatos probléma az EU-ban.

A helyzettől függően a komitológiai eljárások keretében a Bizottságnak szükség esetén 
lehetősége van más betegségekre (azaz hólyagférgességre, kullancsokra, illetve egyebekre) 
vonatkozó intézkedések bevezetésére.

Ezenkívül a javaslat néhány technikai kiigazítást is tartalmaz többek között az alábbi 
területeken:

- a kedvtelésből tartott állat azonosítása (a bizottsági javaslat Ia. melléklete 1. cikkének 
(1) bekezdése),

- a veszettség elleni védőoltásra vonatkozó technikai követelmények (a bizottsági 
javaslat Ib. melléklete 1. cikkének (2) bekezdése),

- az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának új ii. alpontjára és az Ia. mellékletre vonatkozó 
komitológiai eljárások (a bizottsági javaslat 1. cikkének (8) bekezdése).

Összegzés
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A jelentés előadója a Bizottság javaslatának elfogadását javasolja, és a Bizottság javaslatában 
lévő elírásokból adódó három technikai változtatáson kívül nem kíván módosításokat 
előterjeszteni.

A Bizottság az óvatos elővigyázatosság megközelítését választotta, és elsőbbséget ad a 
megelőzésnek, valamint a kedvtelésből tartott állatok belső piacával és szabad mozgásával 
kapcsolatos további egészségügyi megfontolásoknak.

A Bizottság megvizsgálta és összehasonlította a különböző szakpolitikai lehetőségeket, 
figyelembe véve az EFSA által kiadott különböző véleményeket.

Az átmeneti szabályozások végének javasolt időpontja lehetővé teszi az infrastruktúra 
átállását, valamint a meglévő alkalmazottak továbbképzését és az új helyzethez való 
alkalmazkodását.


