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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 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények Unión belüli 
kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0090),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7–0061/2012),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2012. május 23-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
ajánlására (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, amely megegyezik a Bizottság javaslatával;

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.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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INDOKOLÁS

Az előadó a javasolt – nagyrészt technikai jellegű – módosításokat három kategóriába sorolja.

Először is a hatályon kívül helyezendő 998/2003/EK rendeletre való hivatkozásokat az ezen 
javaslattan párhuzamosan kezelendő új rendeletre való hivatkozásokkal kell felváltani.

Másodszor pedig javasoljuk, hogy a jelenlegi szöveghez képest a 10. cikkbe építsenek bele 
hivatkozást az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint 
a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról szóló 
1/2005/EK tanácsi rendeletre1, amelynek hatálya a kutyákra, macskákra és görényekre is 
kiterjed.  

A harmadik, és a tartalmi szempontból jelentős egyetlen módosítás arra az időszakra 
vonatkozik, amelyen belül a szállítás előtt az állatokat klinikai vizsgálatnak kell alávetni, és 
amelyet egy, az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvosnak kell elvégeznie annak 
igazolása céljából, hogy az állatok alkalmasak a tervezett szállításra. Javasoljuk, hogy a 
jelenlegi 24 órás időszakot igazítsák az Állategészségügyi Világszervezet ajánlásaihoz, 
amelyek 48 órát irányoznak elő.

Az előadó gyakorlati megfontolásokból, valamint az ágazattól kapott visszajelzések alapján 
egyetért a javasolt módosításokkal.

                                               
1 HL L 3., 2005.1.5., 1. o.


