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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

*** Hozzájárulási eljárás 
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 az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. 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

a egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és 
a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2004)0775 – C6–0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0775)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és a 152. cikk (4) bekezdés b) 
pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0223/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére  (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslata 1.cikkének (14) bekezdését és módosítja 2. bekezdését;

2. tovább folytatja a bizottsági javaslat vizsgálatát és a lehető leghamarabb határoz arról első 
olvasatban;

3. a javaslatot ennek megfelelően megosztja;

4. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fontolja meg a 999/2001/EK rendelet átmeneti 
rendszerének módosításait, valamint a rendelet érdemi módosításait két különálló 
rendeletben;

5. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
CÍM

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE egyes fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, 

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE egyes fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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az ellenük való védekezésre és a 
felszámolásukra vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 999/2001/EK 
rendelet módosításáról 

az ellenük való védekezésre és a 
felszámolásukra vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 999/2001/EK 
rendelet módosításáról az átmeneti 
intézkedésekre vonatkozó időtartam 
meghosszabbítása tekintetében

Indokolás

Adaptation of the title to the splitting of the Commission proposal.

This report tackles only the issue of transitional measures.

Módosítás 2
(2) PREAMBULUMBEKEZDÉS

A 999/2001/EK rendeletet az átmeneti 
intézkedések időszakának 
meghosszabbítása  tekintetében módosító 
2003. június 16-i 1128/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
meghosszabbította a 999/2001/EK 
rendeletben előírt átmeneti intézkedések 
alkalmazásának időszakát legkésőbb 2005. 
július 1-ig. Helyénvaló a Rendelet állandó 
rendelkezéseiben bizonyos módosításokat 
végezni ezen időpont előtt.

A 999/2001/EK rendeletet az átmeneti 
intézkedések időszakának 
meghosszabbítása  tekintetében módosító 
2003. június 16-i 1128/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
meghosszabbította a 999/2001/EK 
rendeletben előírt átmeneti intézkedések 
alkalmazásának időszakát legkésőbb 2005. 
július 1-ig. 

Indokolás

Adaptation of the recital to the splitting of the Commission proposal.

This report tackles only the issue of transitional measures.

Módosítás 3
(17) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(17) Az Állategészségügyi 
Világszervezetnél bekövetkező 
változásoknak köszönhetően az országok 
végleges besorolása az általuk képviselt 
BSE kockázat alapján várhatóan nem 
fejeződik be 2005. július 1-ig. Ezért 
szükséges tovább meghosszabbítani a 
999/2001/EK rendeletben előírt átmeneti 

(17) A 999/2001 EK rendelet szerinti 
jogbiztonságnak átmeneti intézkedések 
lejártán túli biztosítása érdekében és az 
állandó intézkedések felülvizsgálatának , 
valamint a fertőző szivacsos 
agyvelőbántalmakra vonatkozó átfogó 
stratégia létrehozásának függvényében, 
helyénvaló ezen átmeneti intézkedések 
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intézkedések alkalmazási idejét. 2007. július 1-ig történő 
meghosszabbítása.

Módosítás 4
(17 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(17a) A jogbiztonság és a gazdasági 
szereplőkre vonatkozó indokolt elvárás 
védelme érdekében, valamint a 999/2001 
EK rendelet érdemi felülvizsgálatának 
függvényében a jelen rendelet 2005. július 
1-jén lép hatályba.

Módosítás 5
2. CIKK (1) BEKEZDÉS 

Ez a rendelet az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba. 

Ez a rendelet 2005 július 1-én lép 
hatályba. 
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EXPLANATORY STATEMENT

This report only refers to Articles 1(14) and 2 of the Commission's proposal.

It is necessary to prolong the transitional measures established under Article 23 of Regulation 
(EC) No 999/20011 (TSE Regulation) until a full package of measures for tackling BSE is in 
place.

For setting up such a package, it is important to know the developments in the OIE2 and the 
progress of categorisation of countries being undertaken by the Commission.

Therefore, it is appropriate and necessary to split the proposal in order to prolong the 
transitional measures on the one hand, and leave sufficient time to discuss the necessary 
revision of the TSE Regulation on the other hand. Thus, the high level of public protection 
can be maintained and at the same time it will be possible to follow and take into account the 
discussion at OIE and Commission level in the coming months.

  
1 Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the 
prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (TSE Regulation).
2 Office international des épizooties (World Organisation for Animal Health)
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