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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

az európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, amely hatályon kívül 
helyezi a Tanács az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe történő 
behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei 
jegyzékének megállapításáról, valamint az állat- és közegészségügyi feltételek és a 
szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról szóló 79/542/EGK határozatát
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0516),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 37 and 152(4)(b) . cikkére, 
amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0211/2009),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének a folyamatban lévő nemzetközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt 
hatásai” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 
43. cikkének (2) bekezdésére és 168. cikkének (4) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja a Bizottság 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.
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Bevezetés

A szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint a sertések, a friss hús és a húsipari termékek 
harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi 
vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdése a Bizottság javaslatára előírja a Tanács számára, hogy hagyja jóvá azon országok 
vagy országrészek jegyzékét, amelyekből a tagállamok engedélyezik szarvasmarhafélék, 
sertések és friss hús behozatalát.

A 3. cikk (1) bekezdése értelmében a Tanács 79/542/EGK irányelvében e listát összeállította.   
Az évek során e listát a komitológiai eljárás keretében több alkalommal megváltoztatták.

A 72/462/EGK irányelvet 2004-ben a 2004/68 irányelvvel hatályon kívül helyezték, amelynek 
20. cikke biztosítja a 79/542/EGK irányelv érvényességének folyamatosságát az alábbiak 
szerint:

„A 2004/68/EK irányelv alapján az élő állatok, hús és húsipari készítmények behozataláról 
elfogadott határozatoknak megfelelően megállapított az ezen irányelv V. mellékletének 
jegyzéke szerinti végrehajtási szabályok mindaddig hatályban maradnak, amíg azokat fel nem 
váltják az új szabályozási keret alapján elfogadott intézkedések”.

Ezenkívül a 2004/41/EK irányelv 4. cikke (3) bekezdésének c) pontja is úgy utal a 
72/452/EGK irányelv alapján elfogadott végrehajtási szabályokra, mint olyan jogszabályokra, 
amelyek értelemszerűen alkalmazandók a 2004/854 és 852–853 rendeletek rendelkezéseinek 
elfogadásáig.

Ezzel egy időben a Bizottság két dologra tesz javaslatot:

1. Együttdöntési eljárás keretében helyezzék hatályon kívül a 79/542/EGK tanácsi 
irányelvet.

2. Komitológiai eljárás (ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás) keretében 
léptessenek a 79/542/EGK tanácsi irányelv helyébe olyan bizottsági rendeletet, amely az 
összes olyan megfelelő módosítást kodifikálja, amelyet az évek során komitológiai 
eljárással hoztak létre, és amelyet gyakran és rövid határidőn belül kell módosítani az 
újabb helyzetek figyelembe vétele érdekében.  

Lehetne azzal érvelni, hogy ez a határozat automatikusan tárgytalanná válik a bizottsági 
rendelet életbe lépésével (lásd a fenti 2004/68 irányelv 20. cikkét), de a jogszabályok 
végrehajtásának változása esetén az egyértelműség és átláthatóság miatt – nem csak a 
tagállamok, hanem azon harmadik országok érdekében is, amelyek az érintett termékeket az 
EU-ba importálják – a Bizottság az együttdöntési eljárással történő hatályon kívül helyezés 
szigorúbb megközelítését választotta.

Az előadó egyetért ezzel a megközelítéssel és javasolja a módosítások nélküli jóváhagyást. 


