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az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti 

szabályok, a növény-egészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre 

vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági 

ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 

396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 

652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 

98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK 

tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 

91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 

92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 

elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról 

(10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

Előadó: Karin Kadenbach 
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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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályok, a 

növény-egészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 

alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági 

tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 

1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 

európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi 

rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 

2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 

91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK 

tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) elfogadása céljából első olvasatban 

kialakított tanácsi álláspontról 

(10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10755/1/2016 – C8-0015/2017), 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 16-i 

véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. november 29-i véleményére2, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával 

(COM(2013)0265) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára3,  

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 67a. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

második olvasatra adott ajánlására (A8-0022/2017), 

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával; 

2. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták; 

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) 

bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust; 

4. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást 

                                                 
1 HL C 67, 2014.3.6., 166. o. 
2 HL C 114, 2014.4.15., 96. o. 
3 Elfogadott szövegek: Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0380. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=OJ:C:2014:114:TOC
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megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával 

egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Cím Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és 

állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a 

növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása 

céljából végzett ellenőrzések és tevékenységek 

Hivatkozások 10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD) 

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám 15.4.2014                     T7-0380/2014 

A Bizottság javaslata COM(2013)0265 - C7-0123/2013 

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont 

kézhezvétele ülésen történő 

bejelentésének időpontja 

19.1.2017 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

ENVI 

19.1.2017 
   

Előadók 

       A kijelölés dátuma 

Karin 

Kadenbach 

11.6.2013 
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