
Súlyos: 3-as súlyossági fokozat 

Az állatokban történő olyan kísérleti célú beavatkozások és manipulációk, amelyek az állatokat súlyos, illetve nagyon 
súlyos stressznek vagy mérsékelt hosszúságú vagy hosszan tartó időszakon át mérsékelt stressznek, komoly fájda
lomnak, hosszas szenvedésnek, súlyos sérülésnek vagy az általános állapot jelentős és folyamatos károsodásának teszik 
ki. 

Példák: 

— végzetes baktérium- vagy vírusfertőzések, 

— krónikus reumás ízületi gyulladás modellezése, 

— állatok géntechnológiai módosítása végzetes fenotípusokkal (pl. onkogénekkel), a kísérlet idő előtti befejezése 
nélkül, 

— szervek (pl. vese, hasnyálmirigy) átültetése, 

— súlyos, krónikus neurológiai betegségek (pl. Parkinson-kór) modellezése. 

A hajók által okozott szennyezés és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók ***I 

P6_TA(2009)0344 

Az Európai Parlament 2009. május 5-i jogalkotási állásfoglalása a hajók által okozott szennyezésről 
és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló 2005/35/EK irányelvet módosító 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 

2008/0055(COD)) 

(2010/C 212 E/32) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0134), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 80. cikkének (2) bekezdésére, amelyek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6–0142/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére, 

— tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegész
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6–0080/2009), 

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. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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2009. május 5., kedd



P6_TC1-COD(2008)0055 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. május 5-én került elfogadásra a hajók 
által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló 
2005/35/EK irányelv módosításáról szóló 2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal 2009/123/EK irányelv). 

Energia-címkézés és szabványos termékismertető (átdolgozás) ***I 

P6_TA(2009)0345 

Az Európai Parlament 2009. május 5-i jogalkotási állásfoglalása az energiával kapcsolatos termékek 
energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő 
jelölésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás) 

(COM(2008)0778) – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD)) 

(2010/C 212 E/33) 

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0778), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0412/2008), 

— tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézmény
közi megállapodásra ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 80a. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz intézett, 2009. március 11-i levelére, 

— tekintettel eljárási szabályzatának 80a. és 51. cikkére, 

— tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0146/2009), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem 
tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat 
ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza; 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgá
lataiból álló tanácsadó munkacsoport javaslatai alapján módosított formájában;
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( 1 ) HL C 77., 2002.3.28., 1. o. 

2009. május 5., kedd


