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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.9.2010 A7-0230/1 

Módosítás  1 

Jill Evans, Martin Häusling, Carl Schlyter 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A7-0230/2010 

Elisabeth Jeggle 

A tudományos célokra felhasznált állatok védelme 

06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD) 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

1. A tagállamok – a Szerzıdésben 

megállapított általános szabályok betartása 

mellett – fenntarthatnak …-án* hatályban 

lévı, az ezen irányelv hatálya alá tartozó 

állatok ezen irányelvben foglaltaknál 

kiterjedtebb védelmének biztosítását célzó 

rendelkezéseket is. 

1. A tagállamok – a Szerzıdésben 

megállapított általános szabályok betartása 

mellett – fenntarthatnak …-án* hatályban 

lévı, az ezen irányelv hatálya alá tartozó 

állatok ezen irányelvben foglaltaknál 

kiterjedtebb védelmének biztosítását célzó 

rendelkezéseket is, továbbá ilyen 

rendelkezéseket a jövıben is 

elfogadhatnak. 

Or. en 

Indokolás 

A jelenlegi irányelv lehetıvé teszi a tagállamok számára, hogy az irányelvnél szigorúbb 

intézkedéseket fogadjanak el.  Vissza kell illeszteni az „elfogadhatnak” szót, ellenkezı esetben 

a progresszív jogszabályokkal jelenleg nem rendelkezı tagállamok a jövıben sem 

fogadhatnak el ilyeneket.  E módosítás visszaállítja az EP nemzeti intézkedésekkel kapcsolatos 

álláspontját. 
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1.9.2010 A7-0230/2 

Módosítás  2 

Jill Evans, Martin Häusling, Carl Schlyter 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A7-0230/2010 

Elisabeth Jeggle 

A tudományos célokra felhasznált állatok védelme 

06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD) 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a súlyos 

klinikai állapot valamely személy normális 

fizikai vagy lelki mőködésre irányuló 

képességének csökkenése. 

Ezen irányelv alkalmazásában a súlyos 

klinikai állapot valamely személy normális 

fizikai vagy lelki mőködésre irányuló 

képességének jelentıs csökkenése. 

Or. en 

Indokolás 

A (17) preambulumbekezdésben a „jelentıs” szó szerepel.  A módosítás célja, hogy az 

operatív cikk összhangba kerüljön a politikai szándékkal.  E szó nélkül bármely – akár a 

legkisebb – emberi betegséggel kapcsolatban eljárásokat lehetne végezni fıemlısökön.  A 

megegyezés szerinti politikai szándék nem ez. 
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1.9.2010 A7-0230/3 

Módosítás  3 

Jill Evans, Martin Häusling, Carl Schlyter 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A7-0230/2010 

Elisabeth Jeggle 

A tudományos célokra felhasznált állatok védelme 

06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD) 

A Tanács álláspontja 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

1. A egyes módszertípusokat megtiltó 

nemzeti jogszabályok sérelme nélkül a 

tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 

egy adott eljárás eredményessége élı 

állatok felhasználását nem igénylı olyan 

módszerrel vagy vizsgálati stratégiával is 

biztosítható, amelyet az uniós jogszabályok 

elismernek, nem kerül sor az eljárás 

alkalmazására. 

1. A egyes módszertípusokat megtiltó 

nemzeti jogszabályok sérelme nélkül a 

tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 

egy adott eljárás eredményessége élı 

állatok felhasználását nem igénylı olyan 

módszerrel vagy vizsgálati stratégiával is 

biztosítható, amelyet az uniós jogszabályok 

elismernek, nem kerül sor az eljárás 

alkalmazására. Ilyen módszer hiányában 

sem folytaják azonban le az eljárást, ha a 

kívánt eredmény tudományosan 

elfogadott, a gyakorlatban is kivitelezhetı 

egyéb ésszerő módszerekkel vagy 

vizsgálati stratégiákkal (akár 

számítógépes, akár in vitro vagy egyéb 

eljárás), állatok felhasználása nélkül is 

elérhetı. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az (1) bekezdés elsı olvasat utáni szövegét állítja vissza.  A második mondat 

egyértelmővé teszi, hogy állatkísérletekre a kísérlet céljától függetlenül nem kerülhet sor 

olyankor, ha létezik állatok felhasználásával nem járó módszer. 

 

 


