
Állati melléktermékek ***I 

P6_TA(2009)0323 

Az Európai Parlament 2009. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a nem emberi fogyasztásra szánt 
állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) irányuló javaslatról 

(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD)) 

(2010/C 184 E/83) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0345), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 
amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0220/2008), 

— tekintettel a Tanács képviselőjének 2009. április 1-i levelében foglalt kötelezettségvállalására, hogy 
elfogadják a javaslatot módosított formájában, az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése második 
albekezdésének első franciabekezdése értelmében, 

— tekintettel a [nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és állati melléktermékekből szár
mazó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló] jövőbeni rendelet („jövőbeni 
rendelet”) által a Bizottságra ruházott hatáskörök kiterjedésére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mező
gazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0087/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy a jövőbeni rendelet végrehajtására szolgáló intézkedéstervezetét azon 
szükséges technikai szakértelemmel, amely a jövőbeni rendeletről szóló megbeszélések során bebizonyítha
tóan jelen volt, és a jövőbeni rendelet alkalmazásának időpontja előtt készítse el annak érdekében, hogy a 
Parlament konkrétabb, bizonyos technikai kérdések rendezésére szolgáló javaslatait figyelembe lehessen 
venni az intézkedéstervezetben; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy a fenti intézkedéstervezetet az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárás megkezdése előtt eszmecsere céljából terjessze a Parlament elé a Parlament részvételi joga gyakorlá
sának megkönnyítése érdekében; 

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

P6_TC1-COD(2008)0110 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 24-én került elfogadásra a nem 
emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó 
egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (állati melléktermékekre vonatkozó 

rendelet) elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogszabállyal, az 1069/2009/EK rendelettel.)
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