
15. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„24a. cikk

A 24. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadandó határozatokat az emberi és
állategészségügyre vonatkozó lehetséges kockázatok megfelelő értékelésére alapozzák, figyelembe véve a
hozzáférhető tudományos bizonyítékokat, megtartva, vagy ha tudományosan indokolt, akkor növelve az
emberi és az állati egészségnek a Közösségben biztosított védelmi szintjét.”.

2. cikk

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

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …, …

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök
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Az európai szabványosítás finanszírozása ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai szabványosítás finanszírozásáról szóló
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0377 – C6-0252/2005 –

2005/0157(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2005)0377) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, valamint 157. cikkének
(3) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0252/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és az
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0107/2006);

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. hangsúlyozza, hogy a jogalkotási javaslatban a 2006 utáni időszakra megjelölt előirányzatok a követ-
kező többéves pénzügyi keretre vonatkozó határozattól függnek;

3. felhívja a Bizottságot, hogy adott esetben nyújtson be egy, a jelen projekt pénzügyi referenciaösszegének
kiigazítására irányuló javaslatot a következő többéves pénzügyi keret elfogadását követően;

4. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javas-
latot, vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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