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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a tagállami felügyeleti hálózat részét képező 
számítógépes adatbázisok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0524),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0229/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 7-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
64/432/EGK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés – C rész – 1 pont – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– elhullásának, illetve levágásának 
időpontja.

– elhullásának és/vagy levágásának 
időpontja,

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Or. fr

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
64/432/EGK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés – C rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A 14. cikk (3) bekezdése C részének 2. 
pontja helyébe a következő szöveg lép:
2) minden egyes gazdaság esetében:
– következetes azonosítási szám – az 
ország kódján kívül –, 12 karaktert meg 
nem haladó kód formájában
– a fenntartó neve és címe.
– az alkalmazott azonosítási eszköz(ök)”

Or. fr

Indokolás

Az 1760/2000/EK rendelet módosítására irányuló javaslat előírja az „alternatív azonosító 
eszközöket használó gazdaságok” számítógépes adatbázisban történő nyilvántartását 
(szarvasmarhafélék kulturális és sporteseményeken való szerepeltetésének esete). Hasznos 
volna általánosabb jelleggel előírni, hogy az alkalmazott azonosítási eszköz(öke)t minden 
gazdaság esetében nyilván kell tartani a számítógépes adatbázisban. Ez az információ 
ugyanis lehetővé tenné a tagállamok számára annak felmérését, hogy a számítógépes 
nyilvántartást kötelezővé kell-e tenniük a területükön. 
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INDOKOLÁS

Az irányelvre irányuló javaslat tárgya

A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, a marhahús és 
marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló 1760/2000/EK rendelet végrehajtásaképpen, valamint a 64/432/EGK irányelvvel 
összhangban a tagállamok „számítógépes adatbázisokat” hoztak létre, amelyekben 
nyilvántartják a területükön található szarvasmarhafélékkel kapcsolatos információkat. Ezek 
az adatbázisok mind a mai napig nem veszik figyelembe a szarvasmarhák elektronikus 
azonosítására használt technológia létrejöttét. Mivel az 1760/2000/EK rendelet folyamatban 
lévő felülvizsgálata kedvező lehetőséget kínál ezen új technológia fokozatos és harmonikus 
kialakításához, ezért ki kell igazítani a szarvasmarhákra vonatkozó adatok gyűjtésének elveit 
is, összeegyeztethetővé téve azokat a szarvasmarhafélék kétféle azonosítási módszerével. A 
64/432/EGK irányelvet tehát módosítani kell.

Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja az adatbázisokra vonatkozó rendelkezések Bizottság által javasolt 
módosítását. Ez a felülvizsgálat az 1760/2000/EK rendelet módosításának közvetlen 
következményeképpen szükséges és megfelelő.

Az előadó azonban a Bizottság javaslatán túllépve indítványozza az „alkalmazott azonosítási 
eszköz(ök)” felvételét a gazdaságoktól a marhaállományuk tekintetében igényelt információk 
közé.  Ily módon ugyanis pontos és frissített ismereteket lehet biztosítani abban a tekintetben, 
milyen szinten kerül alkalmazásra a szarvasmarhafélék rendelkezésre álló kétféle azonosítási 
módszere.


