
EURÓPAI PARLAMENT
2009 










 2014

Ülésdokumentum

C7-0011/2012
2010/0326(COD)

HU
19/01/2012

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A Tanács álláspontja első olvasatban az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS a 
2000/75/EK irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni vakcinázás tekintetében történő 
módosításáról szóló IRÁNYELVÉNEK elfogadására tekintettel 

Doc. 16696/1/2011
                     COM(2011)0943

HU                                                    HU





16696/1/11 REV 1 KH/mb
DG B HU

AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA

Brüsszel, 2011. december 15.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2010/0326 (COD)

16696/1/11
REV 1

AGRILEG 124
VETER 48
CODEC 1977
PARLNAT 326

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
Tárgy: A Tanács álláspontja első olvasatban az EURÓPAI PARLAMENT és a 

TANÁCS a 2000/75/EK irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni 
vakcinázás tekintetében történő módosításáról szóló IRÁNYELVÉNEK
elfogadására tekintettel 
A Tanács 2011. december 15-én fogadta el



16696/1/11 REV 1 KH/mb 1
DG B HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

2011/…/EU IRÁNYELVE

(…)

a 2000/75/EK irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni vakcinázás tekintetében történő 

módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) 

bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

rendes jogalkotási eljárás keretében2,

                                               

1 HL C 132., 2011.5.3., 92. o.
2 Az Európai Parlament 2011. április 7-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 

közzé).



16696/1/11 REV 1 KH/mb 2
DG B HU

mivel:

(1) A kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések 

megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelv1 meghatározza a 

kéknyelv betegség elleni védekezéshez és felszámolásához szükséges ellenőrzési 

szabályokat és intézkedéseket, beleértve a védő- és megfigyelési körzetek kialakítását és a 

kéknyelv betegség elleni vakcinák használatát.

(2) Az Unióban korábban csak szórványosan fordultak elő a kéknyelv betegség egyes 

szerotípusai, az esetek nagy többségében az Unió déli részén. Azonban a 2000/75/EK 

irányelv elfogadása óta – különösen pedig azóta, hogy a kéknyelvbetegség-vírus 1-es és 8-

as szerotípusa 2006-ban, illetve 2007-ben megjelent az Unióban – a kéknyelvbetegség-

vírus terjedése az Unióban fokozódott, és egyes területeken fennállt annak a veszélye, hogy 

endémiás helyzet alakuljon ki. A vírus terjedésének megfékezése így megnehezült.

(3) A kéknyelv betegség elleni vakcinázásra vonatkozóan a 2000/75/EK irányelvben 

meghatározott szabályok kizárólag az irányelv elfogadásakor rendelkezésre álló 

úgynevezett „módosított élő vakcinák” vagy „élő attenuált vakcinák” használatával 

kapcsolatos tapasztalatokon alapultak. Az említett vakcinák használata azzal a nem kívánt 

hatással járhat, hogy a vírus a vakcinázott állatok környezetében lévő nem vakcinázott 

állatokra is átterjed.

                                               

1 HL L 327., 2000.12.22., 74. o.
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(4) A technológiai újítások eredményeképpen az utóbbi években olyan, a kéknyelv betegség 

elleni „inaktivált vakcinák” is elérhetővé váltak, amelyek nem járnak azzal a kockázattal, 

hogy a vírus a vakcinázott állatok környezetében lévő nem vakcinázott állatokra is átterjed. 

A 2008. és 2009. évi vakcinázási kampány idején e vakcinák széles körű alkalmazásának 

köszönhetően jelentősen javult a járványügyi helyzet. Ma már általánosan elfogadott, hogy 

az Unióban a kéknyelv betegség leküzdésére és a klinikai betegségek megelőzésére a 

legelőnyösebb megoldás az inaktivált vakcinák használata.

(5) A kéknyelvbetegség-vírus terjedésének hatékonyabb megakadályozása és a betegség

következtében a mezőgazdasági ágazatra nehezedő terhek csökkentése érdekében indokolt 

módosítani a 2000/75/EK irányelvben meghatározott, jelenleg hatályos vakcinázási 

szabályokat, hogy azok figyelembe vegyék a vakcinagyártás terén elért legújabb 

technológiai eredményeket.

(6) Annak érdekében, hogy a 2012-es vakcinázási idény az új szabályok előnyeiből 

részesülhessen, ezen irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését 

követő napon kell hatályba lépnie.

(7) Az ezen irányelvben előírt módosítások arra irányulnak, hogy rugalmasabbá váljanak a 

vakcinázásra vonatkozó szabályok, valamint figyelembe lehessen venni azt, hogy ma már 

olyan inaktivált vakcinák állnak rendelkezésre, amelyek az állatok szállítására vonatkozó 

korlátozások által érintett területeken kívül is eredményesek.
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(8) Ezenkívül – a megfelelő óvintézkedések megtétele esetén – nem indokolt kizárni az élő 

attenuált vakcinák használatát, mivel bizonyos körülmények között még mindig 

szükségesek lehetnek, például a kéknyelvbetegség-vírus egy olyan új szerotípusának 

megjelenése esetén, amelynek megfékezésére még nem áll rendelkezésre inaktivált 

vakcina.

(9) A 2000/75/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
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1. cikk

A 2000/75/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

„j) „élő attenuált vakcina”: olyan vakcina, amelyet a vad kéknyelvbetegség-vírus 

izolátumainak szövetkultúrán vagy embrionált tyúktojásban végzett többszöri 

átoltással történő legyengítésével állítanak elő.”.

2. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

(1) A tagállam illetékes hatósága abban az esetben határozhat úgy, hogy engedélyezi a 

kéknyelv betegség elleni vakcina használatát, ha:

a) az erre vonatkozó döntés az illetékes hatóság által elvégzett külön 

kockázatértékelés eredményén alapul,

b) a döntésről a Bizottság a vakcinázás elvégzése előtt értesítést kap.

(2) Élő attenuált vakcina használata esetén a tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 

illetékes hatóság kijelöljön:

a) egy, legalább a vakcinázási területet magában foglaló védőkörzetet,
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b) egy megfigyelési körzetet, amely az Unió területének akkora részére terjed ki, 

amely a védőkörzet határain legalább 50 kilométerrel túlnyúlik.”.

3. A 6. cikk (1) bekezdése d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„d) végrehajtja a 20. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás keretében elfogadott 

intézkedéseket, különös tekintettel a vakcinázási programok vagy más alternatív 

intézkedések bevezetésére;”.

4. A 8. cikk (2) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b) A megfigyelési körzetnek az Unió területének akkora részére kell kiterjednie, amely 

a védőkörzet határain legalább 50 kilométerrel túlnyúlik, és amelyben az elmúlt 12 

hónapban a kéknyelv betegség ellen élő attenuált vakcinával nem vakcináztak.”.

5. A 10. cikk 2. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„2. a kéknyelv betegség megfékezésére ne lehessen élő attenuált vakcinát használni.”.
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2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb …-ig* elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal e rendelkezések 

szövegét.

Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb …-jétől** alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az 

irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A 

hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, 

amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

                                               

* HL: Ezen irányelv hatályba lépését követően hat hónappal.
** HL: Ezen irányelv hatályba lépését követően hat hónappal és egy nappal.
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3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök
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I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2010. november 15-én tanácsi irányelvjavaslatot nyújtott be a Tanácsnak. amely 

a 92/119/EGK tanácsi irányelv1 15. cikkén alapul. A Tanács Jogi Szolgálatának

szakvéleménye alapján a bizottsági javaslat származékos jogalapját az EUMSZ 43. cikkének 

(2) bekezdése váltotta fel, amely rendes jogalkotási eljárást2 ír elő. 

Az Európai Parlament 2011. április 7-én nyilvánított véleményt3. 

A Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. március 15-én fogadta el a véleményét4.

A Tanács 2011. december 15-én a Szerződés 294. cikkével összhangban elfogadta első 

olvasatbeli álláspontját.

II. CÉLKITŰZÉSEK

Az irányelvtervezet célja, hogy rugalmasabbá és ezáltal naprakésszé tegye a kéknyelv-

betegség elleni vakcinázásra vonatkozóan a 2000/75/EK irányelvben meghatározott, jelenleg 

hatályos szabályokat. A kéknyelv-betegség a kérődző állatok (szarvasmarha, juh, kecske stb.) 

betegsége, amelynek közvetítői (úgynevezett vektorai) rovarok, amelyek a vírust átviszik az 

egyik állatról a másikra. A kéknyelv-betegség leküzdésére és a klinikai stádium megelőzésére 

az Európai Unióban a vakcinázás jelenti a legelőnyösebb megoldást. A vakcinák használatát 

azonban a 2000/75/EK irányelvben meghatározott, jelenleg hatályos szabályok korlátozzák, 

mégpedig azokra a területekre, ahol a betegség megjelent, és ahol ezért az állatok forgalmát 

korlátozzák. Az említett szabályok az úgynevezett „módosított élő vakcinákkal” vagy „élő 

attenuált vakcinákkal” kapcsolatos tapasztalatokon alapulnak, az irányelv elfogadásakor –

vagyis egy évtizede – ugyanis még csak ezek álltak rendelkezésre. E vakcinák használata 

azonban azzal a nem kívánt hatással járhat, hogy a vakcinavírus a vakcinázási területen lévő 

nem vakcinázott állatokra is átterjed. Az irányelvtervezetben előirányzott új, rugalmasabb 

szabályok azon alapulnak, hogy ma már olyan inaktivált vakcinák állnak rendelkezésre, 

amelyek az állatok forgalmára vonatkozó korlátozások által érintett területeken kívül is 

eredményesen alkalmazhatók.

                                               
1 A Tanács 1992. december 17-i 92/119/EGK irányelve az egyes állatbetegségek elleni 

védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos 
betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről (HL L 62., 1993.3.15., 69. o.).

2 5498/11.
3 P7_TA-PROV(2011)0147.
4 NAT/512 - CESE 538/11.
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III. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁNAK ELEMZÉSE 

A Tanács álláspontja megerősíti a Bizottság által javasolt célkitűzéseket, és csaknem teljes 

körűen beépíti az Európai Parlament első olvasatbeli módosításait. 

A Tanács különösen egyetért az Európai Parlament azon véleményével, hogy az irányelv 

esetében az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése a helyes jogalap. Ezt az álláspontot 

megerősítette a Coreper (I. rész) is, amely – a Tanács Jogi Szolgálatának azon 

szakvéleményét követve, hogy e javaslat esetében ne alkalmazzanak származékos jogalapot –

2011. január 26-i ülésén úgy határozott, hogy azt javasolja az Európai Parlamentnek, hogy a 

jogalap módosítását a társjogalkotók végezzék el, a Bizottság szolgálatai ugyanis nem tudták 

garantálni a módosított jogalapot tartalmazó javaslat gyors újbóli benyújtását1. 

A Tanács álláspontja az Európai Parlament első olvasatban elfogadott véleményéhez képest 

csupán két területen tartalmaz változtatásokat: 

1. A tanácsi álláspont meghagyta a tagállami rendelkezéseknek a Bizottsággal való 

közlésére vonatkozóan javasolt valamennyi előírást, egyedül a megfelelési táblázatok 

alkalmazására vonatkozó konkrét kötelezettséget törölte. A Tanács úgy ítéli meg, hogy 

ez összhangban áll az intézmények közötti horizontális tárgyalásokon a megfelelési 

táblázatokkal kapcsolatban elfogadott következtetéssel, és nyugtázza, hogy a Bizottság 

képviselője megerősítette, hogy ezen irányelv esetében a Bizottság nem fogja 

indokoltnak nyilvánítani az említett kötelezettséget. 

2. A másik változtatás az irányelvnek a tagállamok jogába történő átültetésére megszabott 

határidőre vonatkozik. 

                                               
1 5498/11 és 5499/11.
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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján 

a 2000/75/EK irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni vakcinálás tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel első 

olvasatban kialakított tanácsi állásponttal kapcsolatban az EUMSZ 294. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően elfogadott bizottsági és európai parlamenti közleményről 

szóló tanácsi álláspontról  

1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslat megküldésének időpontja az Európai Parlament, illetve a 
Tanács számára: 
(COM(2010) 666 végleges – COD): 2010/0326 

2010. november 15. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 
időpontja: 

2011. március 15.  

Az Európai Parlament első olvasatban elfogadott álláspontjának 
időpontja: 

2011. április 7.  

A tanácsi álláspont elfogadásának időpontja: 2011. december 15. 

A Bizottság 2010. november 15-én javaslatot nyújtott be a jogalkotónak tanácsi irányelv 
meghozatalára a 2000/75/EK irányelvnek1 a kéknyelv-betegség elleni vakcinálás tekintetében 
történő módosításáról (COM(2010)666), amely a kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, 
kecske) támadja, és az utóbbi évtizedben jelentős gazdasági veszteségeket okozott az 
Unióban. A bizottsági javaslat jogalapja az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló 
általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön 
intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelv2 és 
különösen annak 15. cikke második francia bekezdése. 

Egy tagállam sem emelt kifogást a javaslat szövegével kapcsolatban, amikor az állat-
egészségügyi szolgálatok vezetőivel és a mezőgazdasági tanácsosokkal/attasékkal a javaslattal 
kapcsolatos technikai kérdéseket vitatták meg 2011. január 13-án a Tanácsban. A COREPER 
tagjai egyhangúlag elismerték, hogy sürgető a kérdés, és 2011. január 26-án vita nélkül 
elfogadták a tagállamok álláspontját. A COREPER elnöke 2011. január 26-án levélben 
továbbította a Bizottság javaslatát az Európai Parlamentnek, amelyhez mellékelte a 
társjogalkotók javaslatát arra vonatkozóan, hogy annak jogalapját rendes jogalkotási eljárást 
követően az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdésére módosítsák. A COREPER továbbá a kérdés 
sürgős tárgyalására kérte a Parlamentet, hogy tartani tudják a bizottsági javaslatra vonatkozóan 
kitűzött határidőket. 

                                                 
1 A Tanács 2000. november 20-i 2000/75/EK irányelve a kéknyelv betegség elleni védekezésre és 

felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról (HL L 327., 2000.12.22., 74. o.) 
2 HL L 62., 1993.3.15., 69. o. 
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Az Európai Parlament 2011. április 7-én fogadta el az első olvasat során kialakított véleményét. 
A Bizottság nem módosította javaslatát az első olvasat ismeretében. A Tanács már korábban 
jelezte, hogy támogatja a Bizottság által javasolt intézkedéseket és az Európai Parlament apróbb 
módosításait is kész elfogadni. 

A megfelelési táblázatok horizontális vonatkozásával foglalkozó, folyamatban lévő 
intézményközi megállapodásra a Versenyképességi Tanács 2011. szeptember 29-i, az Európai 
Parlament Elnökök Értekezlete pedig 2011. október 20-i ülésén adott felhatalmazást.  

A Tanács egy esetleges második olvasat korai lebonyolítása érdekében december 15-én első 
olvasatban elfogadta álláspontját. 

A Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. március 15-én fogadta el véleményét (NAT/512). A 
vélemény előadója Ludvík JÍROVEC. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

A bizottsági javaslat nagyobb rugalmasságot kíván biztosítani a kéknyelv-betegség elleni 
vakcinázás terén és az állatok szállítására vonatkozó korlátozások által érintett területeken kívül 
is lehetővé kívánja tenni az állatok vakcinázását.  

Ezzel a bizottsági javaslat módosítja a 2000/75/EK tanácsi irányelvet. Az 5. cikk módosítása 
értelmében az illetékes hatóságok csak egy külön kockázatértékelés elvégezése után 
engedélyezik a kéknyelv-betegség elleni vakcinázást. A 2000/75/EK irányelv 8. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjához fűzött módosítás a megfigyelési körzeten belül a módosított élő 
attenuált vakcinákkal való vakcinázás tilalmáról rendelkezik. A javaslat módosítja továbbá az 
irányelv 10. cikke (2) bekezdését, amennyiben a megfigyelési körzeten belüli jelenlegi 
vakcinázási tilalmat a „módosított élő attenuált vakcinákkal” való vakcinázásra enyhíti, ezáltal 
lehetőséget biztosít a biztonságosabb, „inaktív vakcinák” használatára. 

Ezenfelül a bizottsági javaslat előírja a tagjállamok számára, hogy a fenti rendelkezések 
elfogadását követően a rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot megküldjék a Bizottságnak. 

3. MEGJEGYZÉSEK A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁRÓL 

A Tanács álláspontja szerint a Bizottság által javasoltakkal szemben jogalapként az EUMSZ 
43. cikkének (2) bekezdését kellene használni, mivel a Lisszaboni Szerződés a rendes 
jogalkotási eljárás alkalmazását vezette be a 43. cikken alapuló javaslatok esetén. A 
Bizottságnak nincs kifogása a jogalap ily módon történő változtatása ellen.  

A Bizottság támogatja a tanácsi álláspontot, mivel a Tanács egyetért a bizottsági javaslattal 
abban, hogy lehetővé kell tenni a kéknyelv-betegség elleni vakcinázását az állatok szállítására 
vonatkozó korlátozások által érintett területeken kívül is.  

Mivel a megfelelési táblázatokról folyó intézményközi vita miatt késik a javaslat elfogadása, a 
Tanács későbbre kívánja helyezni az irányelvhez való megfeleléshez szükséges nemzeti 
törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések elfogadására, kihírdetésére és 
alkalmazására javasolt időpontot. A Bizottság elfogadja ezt a következő vakcinázási idényhez 
igazodó határidőmódosítást. 
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A Tanács azonban ellenzi az arra vonatkozó kérelmet, hogy a jelenlegi javaslathoz 
megfelelőségi táblázatot készüljön. A Bizottság elfogadhatónak tartja a megfelelőségi táblázatra 
vonatkozó rendelkezések mellőzését az irányelvből, mivel csak korlátozott számú módosítást 
javasoltak ehhez a nemzeti jogba már egy évtizede átültetett irányelvhez, következésképpen a 
módosítások átültetésének ellenőzése sem okoz majd különösebb nehézséget. 

Az Európai Parlament átal javasolt módosítások a jelenlegi jogalapot a 43. cikk (2) bekezdésére 
változtatják és a vakcinázási időszak előtti végrehajtás biztosítása érdekében új időpontokat 
szabnak meg a rendelkezések alkalmazására. E módosítások egyike sem vezetett 
ellentmondásokhoz. Ugyanakkor a megfelelési táblázatokról folyó vita a jelentéssel összefüggő 
minden előrelépést megakadályozott.  

4. KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság üdvözli a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját, amely lehetővé teszegy 
második olvasatra vonatkozó mielőbbi megállapodást. 
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