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RÖVID INDOKOLÁS 

 

Az uniós tenyésztéstechnikai jogszabályok célja, hogy ösztönözzék az Unión belüli szabad 

kereskedelmet, és megkönnyítsék a tenyészállatok és szaporítóanyagaik behozatalát, 

biztosítva a tenyésztési programok fenntartását és a genetikai erőforrások – vagyis az 

Európában létező fajták összességének – megőrzését. 

A haszonállatok tenyésztése – különösen azoké, amelyeknek genetikai jelentőségét 

felismerték – nemcsak az érintett terület gazdasági és társadalmi fejlődéséhez járul hozzá, 

hanem az Unió élelmezésbiztonságának egyik sarokkövét is képezi. 

A versenyképesség érdekében tett erőfeszítések – amelyek lehetővé teszik a híres európai 

fajták nemzetközi piacra való kilépését – ugyanakkor nem veszélyeztethetik a helyi – 

esetenként már csak igen kicsi egyedszámú – fajtákat, amelyek a genetikai szempontú 

biológiai sokféleség szerves részét képezik Európában. Az előadó az egész szövegben annak 

biztosítását tartotta szem előtt, hogy ez az egyensúly megmaradjon. 

A Bizottság e rendelet formájában össze kívánta vonni a különböző állatfajok 

tenyésztéstechnikai szabályozását célzó összes irányelvet egyetlen jogi szöveggé, hogy ezáltal 

megvalósuljon az egységes piac ezen a területen. Az előadó támogatja ugyan ezt a 

megközelítést, de egyes rendelkezéseket ki kell igazítani, tekintettel az előző bekezdésben 

említett célkitűzésre. 

Hiányzik például a „fajta”, a „tenyésztési program”, a „védelmi program” és a „fajta 

megőrzésének vagy genetikai sokféleségének veszélyeztetése” fogalma, jóllehet e 

fogalmaknak kulcsfontosságú szerepük van e rendelet értelmezésében. Az előadó ezeket be 

akarta építeni jelentéstervezetébe. 

Továbbá, az 5. és a 9. cikk, melyek kimondottan a biológiai sokféleség megőrzésével 

foglalkoznak, ki lettek egészítve minden olyan helyzet figyelembevétele érdekében, amely 

veszélyeztetheti az Európában élő helyi fajtákat. 

Ezen túlmenően az előadó úgy véli, hogy a lóféléket a méneskönyvük egyedisége okán a 

rendeletben nem lehet a többi fajjal azonos módon kezelni. Igaz ugyan, hogy szervezetük 

székhelye szerencsés módon az EU területén van, a jelentős lófajtákkal kapcsolatos ügyek 

nemzetközi szinten szerveződnek, és ez a tény nem kérdőjelezhető meg. Európa jelenleg 

világelső a lófélék tenyésztésében. Meg kell őrizni a méneskönyvek sokszínűségét és 

minőségét. 

Végezetül, az előadó hangsúlyozni kívánja a Nemzetközi Állatnyilvántartási Bizottság 

(ICAR) által a haszonállatok azonosítási módszerei, a teljesítményvizsgálat szabályai és a 

genetikai értékelés területén végzett tevékenységek fontosságát. Az ICAR-t a hatáskörébe 

tartozó területeken egyértelműen referenciatestületként kell említeni a tenyésztéstechnikai 

jogszabályok fejlődése szempontjából. 
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MÓDOSÍTÁS: 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye 

figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A háziasított szarvasmarhafélék, 

sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék 

tenyésztése, valamint kisebb mértékben a 

más állatfajok tenyésztése, fontos helyet 

foglal el az uniós mezőgazdaságban, és 

bevételi forrást jelent a mezőgazdasági 

népesség számára. A fenti fajtájú állatok 

tenyésztését a legjobban a nyilvántartott 

kiváló genetikai minőségű fajtatiszta 

tenyészállatok vagy hibrid tenyészsertések 

alkalmazásával lehet elősegíteni. 

(1) A szarvasmarhafélék, sertésfélék, 

juhfélék, kecskefélék és lófélék 

tenyésztése, valamint kisebb mértékben 

más állatfajok tenyésztése gazdasági és 

társadalmi tekintetben stratégiai helyet 

foglal el az uniós mezőgazdaságban. Ez a 

mezőgazdasági tevékenység – amely az 

Unió élelmezésbiztonságához is 

hozzájárul – bevételi forrást jelent a 

mezőgazdasággal foglalkozók számára. A 

fenti fajtájú állatok tenyésztését a 

legjobban a nyilvántartott kiváló genetikai 

minőségű fajtatiszta tenyészállatok vagy 

hibrid tenyészsertések alkalmazásával lehet 

elősegíteni. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A versenyképesség érdekében tett 

erőfeszítések ugyanakkor nem vezethetnek 

olyan fajták eltűnéséhez, amelyek 

fajtajegyei idomultak egyedi biofizikai 

környezetükhöz. A helyi fajták 

fennmaradása a megfelelő egyedszám 

fenntartásának hiányában veszélybe 

kerülhet, ami érzékeny veszteség lenne a 
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genetikai sokféleség szempontjából. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az állategészségügy és állatjólét – 

ideértve az élő állatok szállítási 

körülményeit is – olyan szempontok, 

amelyeket a tenyésztéstechnikai ágazat 

valamennyi szereplőjének figyelembe kell 

vennie, különösen a fajták genetikai 

állományának javítása tekintetében. A 

Bizottságnak ezért biztosítania kell e 

szempontok megfelelő figyelembevételét 

az e rendelet hatékony végrehajtása 

érdekében elfogadandó, felhatalmazáson 

alapuló és végrehajtási aktusokban. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A „fajta” kifejezésnek azonban 

meghatározatlan jogi fogalomnak kell 

maradnia, lehetővé téve a tenyésztő 

szervezeteknek olyan megfelelő genetikai 

egységességgel rendelkező állatcsoport 

leírását, amelyet az ugyanolyan fajba 

tartozó állatoktól eltérőnek ítélnek meg, 

valamint azok ismert elődeikkel együtt 

történő nyilvántartását törzskönyvekben 

örökölt jellemzőiknek meghonosodott 

tenyésztési program keretében 

végrehajtott szaporítás, csere és 

kiválasztás révén történő reprodukálása 

érdekében. 

törölve  
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Indokolás 

A fajta fogalma – jóllehet a rendeletben mindenütt használják – nincs meghatározva. A 

jogbiztonság érdekében az előadó a fogalom meghatározását javasolja.  

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A tenyésztő szervezetek és 

hibridtenyésztő szervezetek által nyújtott 

szolgáltatások minősége, valamint az 

állatok értékelésének és besorolásának 

általuk használt módja hatással van a 

tenyészállatok piaci értékére. Ennek 

megfelelően harmonizált uniós 

kritériumokon alapuló szabályokat kell 

megállapítani a tenyésztő szervezetek és a 

hibridtenyésztő szervezetek elismerésére és 

azok tagállamok illetékes hatóságai által 

történő felügyeletére annak biztosítása 

érdekében, hogy az általuk megállapított 

szabályok ne eredményezzenek 

ellentmondást a tenyésztési programok és a 

tenyésztési normák között, és ezáltal ne 

hozzanak létre technikai akadályokat az 

Unión belüli kereskedelemben. 

(16) A tenyésztő szervezetek és 

hibridtenyésztő szervezetek által nyújtott 

szolgáltatások minősége, valamint az 

állatok értékelésének és besorolásának 

általuk használt módja meghatározza az 

állatok teljesítményét, és hatással van a 

tenyészállatok piaci értékére. Ennek 

megfelelően harmonizált uniós 

kritériumokon alapuló szabályokat kell 

megállapítani a tenyésztő szervezetek és a 

hibridtenyésztő szervezetek elismerésére és 

azok tagállamok illetékes hatóságai által 

történő felügyeletére annak biztosítása 

érdekében, hogy az általuk megállapított 

szabályok ne eredményezzenek 

ellentmondást a tenyésztési programok és a 

tenyésztési normák között, és ezáltal ne 

hozzanak létre technikai akadályokat az 

Unión belüli kereskedelemben. 

 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A genetikai forrásokhoz való 

hozzáféréséről és a használatukból 

származó előnyök igazságos és méltányos 

megosztásáról szóló, a Biológiai 

Sokféleség Egyezményhez fűzött 2010. évi 

Nagojai Jegyzőkönyv célkitűzései között 
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szerepel a biológia sokféleség megőrzése, 

alkotóelemeinek fenntartható használata, 

a genetikai erőforrások használatából 

fakadó előnyök igazságos és méltányos 

elosztása, többek között a genetikai 

forrásokhoz való megfelelő hozzáférés és 

a technológiák megfelelő átadása révén, 

figyelembe véve az e forrásokhoz és 

technológiákhoz fűződő jogokat, és 

megfelelő finanszírozást biztosítva. 

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A teljesítményvizsgálatot és a 

genetikai értékelést a tenyésztő szervezet 

vagy a hibridtenyésztő szervezet által 

kijelölt intézetek végezhetik el. Ezeknek a 

kijelölt intézeteknek együtt kell működniük 

a Bizottság által kijelölt uniós 

referenciaközpontokkal. A Bizottságot 

ezért fel kell hatalmazni, hogy végrehajtási 

aktusok révén uniós referenciaközpontokat 

jelöljön ki, és a szükséges hatásköröket 

biztosítani kell a Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására, amelyek leírják feladataikat 

és funkcióikat, szükség esetén a IV. 

melléklet módosítása révén. Ezek a 

referenciaközpontok uniós támogatásra 

jogosultak az állat-egészségügyi 

kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 

2009/470/EK tanácsi határozat szerint.15 A 

szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai 

esetében a tenyésztő szervezet által 

végrehajtott teljesítményvizsgálatot és 

genetikai értékelést jelenleg – a 

szarvasmarhafélék fajtatiszta 

tenyészállataira vonatkozó vizsgálati 

módszerek és eredmények értékelésének 

egységesítéséért felelős referenciatestület 

kijelöléséről szóló, 1996. július 23-i 

(34) A teljesítményvizsgálatot és a 

genetikai értékelést a tenyésztő szervezet 

vagy a hibridtenyésztő szervezet által 

kijelölt intézetek végezhetik el. Ezeknek a 

kijelölt intézeteknek együtt kell működniük 

a Bizottság által kijelölt uniós 

referenciaközpontokkal. A Bizottságot 

ezért fel kell hatalmazni, hogy végrehajtási 

aktusok révén uniós referenciaközpontokat 

jelöljön ki, és biztosítani kell számára a 

szükséges hatásköröket felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására, amelyek 

leírják feladataikat és funkcióikat, szükség 

esetén a IV. melléklet módosításával. Ezek 

a referenciaközpontok uniós támogatásra 

jogosultak a 652/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet15 szerint. A 

szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai 

esetében a tenyésztő szervezetek által 

végrehajtott teljesítményvizsgálatot és 

genetikai értékelést jelenleg a 96/463/EK 

tanácsi határozat által a 

szarvasmarhafélék fajtatiszta 

tenyészállataira vonatkozó vizsgálati 

módszerek és eredmények értékelésének 

egységesítéséért felelős 

referenciatestületként kijelölt Interbull 

központ, a Nemzetközi Állatnyilvántartási 
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96/463/EK tanácsi határozatnak 

megfelelően – az Interbull Centre segíti.16 
Bizottság (ICAR) állandó albizottsága 
segíti.16 

__________________ __________________ 

15 HL L 155., 2009.6.18., 30. o. 15Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. május 15-i 652/2014/EU rendelete 

az élelmiszerlánccal, az 

állategészségüggyel és állatjóléttel, 

valamint a növényegészségüggyel és a 

növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos 

kiadások kezelésére vonatkozó 

rendelkezések megállapításáról, a 

98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK 

tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 

882/2004/EK és a 396/2005/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, a 

2009/128/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 

76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi 

határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 

L 189., 2014.6.27., 1. o.). 

16 HL L 192., 1996.2.8., 19. o. 16 HL L 192., 1996.8.2., 19. o. 

 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tenyészállatok és azok spermája, 

petesejtjei és embriói Unión belüli 

kereskedelmére és az Unióba történő 

behozatalára vonatkozó 

tenyésztéstechnikai és származástani 

szabályok; 

a) az állattenyésztés megőrzésére és 

javítására, valamint a tenyészállatok és 

azok spermája, petesejtjei és embriói 

Unión belüli kereskedelmére és az Unióba 

történő behozatalára vonatkozó 

tenyésztéstechnikai és származástani 

szabályok; 

Indokolás 

A módosítás összhangban áll az előadó által javasolt új (2a) preambulumbekezdéssel. A 

jogszabály a haszonállatfajok megőrzését és javítását is célozza, és egyaránt törekszik az 
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őshonos fajok és a biológiai sokféleség fenntartására, valamint az említett fajok kedvező 

tulajdonságainak erősítésére. 

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – a pont – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. szarvasmarhafélék (Bos taurus és 

Bubalus bubalis), sertésfélék (Sus scrofa), 

juhfélék (Ovis aries), kecskefélék (Capra 

hircus); 

i. szarvasmarhafélék (Bos taurus, Bos 

indicus és Bubalus bubalis), sertésfélék 

(Sus scrofa), juhfélék (Ovis aries), 

kecskefélék (Capra hircus); 

 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) „fajta”: olyan állatok csoportja, 

amelyek megfelelő genetikai 

egységességgel rendelkeznek ahhoz, hogy 

az ugyanolyan fajba tartozó állatoktól 

megkülönböztethető csoportot alkossanak 

a tenyésztők egy vagy több csoportja 

szerint, akik megállapodnak az állatok e 

csoportjának törzskönyvekben való 

nyilvántartásáról, azok ismert elődeivel 

együtt, örökölt jellemzőiknek 

meghonosodott tenyésztési program 

keretében végrehajtott szaporítás, csere és 

kiválasztás révén történő reprodukálása 

érdekében; 

 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – e pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „hibridtenyésztő szervezet”: tenyésztő 

egyesület, tenyésztő szövetség vagy 

magánvállalkozás, amelyet az illetékes 

hatóság a 4. cikk (2) bekezdése szerint 

elismert abból a célból, hogy az általa 

vezetett vagy létrehozott tenyésztési 

nyilvántartásba bejegyzett hibrid 

tenyészsertésekkel tenyésztési programot 

hajtson végre; 

 

e) „hibridtenyésztő szervezet”: tenyésztő 

egyes ület, tenyésztő szövetség vagy 

magánvállalkozás, amelyet az illetékes 

hatóság a 4. cikk (2) bekezdése szerint 

elismert abból a célból, hogy az általa 

vezetett vagy létrehozott hibridtenyésztési 

nyilvántartásba bejegyzett hibrid 

tenyészsertésekkel tenyésztési programot 

hajtson végre; 

 

 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (fa) „tenyésztési program”: minden olyan, 

tenyésztő szervezetek vagy tenyésztéssel 

foglalkozó vállalkozások által vezetett 

tenyésztési és/vagy állományjavító és/vagy 

védelmi program, amelynek az illetékes 

hatóságok általi elismerés érdekében meg 

kell felelnie az I. melléklet 2. részében 

szereplő minimumkövetelményeknek; 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – i pont – ii pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. az a) pont ii. alpontjában említett fajú 

háziállat, amely egy, ugyanolyan fajba 

tartozó állatokról vezetett törzskönyv 

főtörzskönyvi részébe bejegyzett szülőktől 

származik, és amelyet szintén bejegyeztek, 

és jogosult a bejegyezésre az adott 

törzskönyv főtörzskönyvi részébe a 19. 

ii. az a) pont ii. alpontjában említett fajú 

háziállat, amely egy, ugyanolyan fajba 

tartozó állatokról vezetett törzskönyv 

főtörzskönyvi részébe bejegyzett szülőktől 

származik, és amelyet szintén bejegyeztek 

az adott törzskönyv főtörzskönyvi részébe 

vagy bejegyezés céljából regisztráltak a 19. 
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cikknek megfelelően; cikknek megfelelően, ideértve a herélt 

állatokat is; 

Indokolás 

Ez a meghatározás, amely kizárólag a tenyészállatokat foglalja magában, nem felel meg a 

méneskönyv sajátosságainak, mivel az egyedeket abba már születésükkor bejegyzik, 

függetlenül attól, hogy szaporodóképességük szempontjából hogyan alakul a jövőjük. Ez 

különösen vonatkozik a herélt állatokra és arra, hogy azok is „törzskönyvezett lófélének” 

minősülnek. 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – j pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) „hibrid tenyészsertés: egy tenyésztési 

nyilvántartásba bejegyzett sertésféle, 

amelyet az alábbi állatok közötti tervezett 

keresztezéssel hoztak létre: 

j) „hibrid tenyészsertés”: egy 

hibridtenyésztési nyilvántartásba 

bejegyzett sertésféle, amelyet az alábbi 

állatok közötti tervezett keresztezéssel 

hoztak létre: 

 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – j a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (ja) „fajtavonal”: valamely fajtához 

tartozó fajtatiszta állatok genetikailag 

meghatározott alpopulációja; 

Indokolás 

Bevezetése esetén a DNS-gyűjtemény a tenyészállat dokumentációját kísérheti az állat egész 

élete során, és vitás helyzetek vagy azonosítási problémák esetén nyújt segítséget. 
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Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – o pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

o) „tenyészérték”: egy tenyészállat 

számszerűsíthető örökölhető jellemzője; 

o) „tenyészérték”: egy állat genotípusának 

az utóda egy bizonyos jellemzőjére 

gyakorolt becsült várható hatása; 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – y a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (ya) „klónozott állatok”: olyan állatok, 

amelyeket aszexuális, mesterséges 

reprodukciós módszerrel nemzettek egy 

adott állat genetikailag azonos vagy 

majdnem azonos másolatának előállítása 

céljából; 

Indokolás 

A módosítás a 33. és a 40. cikk, valamint az V. melléklet módosításaihoz kapcsolódik. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – y b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 yb) „klónozott állatok utódai”: olyan 

állatok, amelyeket szexuális reprodukció 

során nemzettek, és amelyeknek legalább 

az egyik szülője klónozott állat. 

Indokolás 

A módosítás a 33. és a 40. cikk, valamint az V. melléklet módosításaihoz kapcsolódik. 
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Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjától 

eltérve, az illetékes hatóság megtagadhatja 

egy olyan tenyésztő szervezet elismerését, 

amely megfelel az I. melléklet 1. részében 

meghatározott előírásoknak, amennyiben 

az adott tenyésztő szervezet tenyésztési 

programja veszélyeztetné az arra a fajtára 

vonatkozóan egy olyan tenyésztő szervezet 

által létrehozott törzskönyvbe bejegyzett 

vagy bejegyzésre regisztrált és jogosult 

tenyészállatok megőrzését vagy genetikai 

sokszínűségét, amelyet az adott 

tagállamban már elismertek. 

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjától 

eltérve, az illetékes hatóság megtagadhatja 

egy olyan tenyésztő szervezet elismerését, 

amely megfelel az I. melléklet 1. részében 

meghatározott előírásoknak, amennyiben 

az adott tenyésztő szervezet tenyésztési 

programja 

 – veszélyeztetné az adott tagállamban már 

elismert tenyésztő szervezet által az adott 

fajtára vonatkozóan létrehozott 

törzskönyvbe bejegyzett vagy bejegyzés 

céljából regisztrált fajtatiszta 

tenyészállatok megőrzését vagy genetikai 

sokszínűségét, és ez a koordinált irányítás 

és e fajta genetikai örökségével 

kapcsolatos információcsere hiányában 

azt eredményezné, hogy csökkenne a 

beltenyészet-növekedés ellenőrzésének és 

a genetikai károsodás kezelésének 

hatékonysága; 

 – veszélyeztetné az egy ugyanazon 

fajtában érdekelt, már létező elismert 

szervezet nemesítési programjának 

eredményes végrehajtását, és ezáltal 

jelentős mértékben csökkenne a várt 

genetikai előrelépés hatékonysága;  

 – veszélyeztetné a Nagojai Jegyzőkönyv és 

a Biológiai Sokféleség Egyezmény 

biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos 

célkitűzéseit; vagy 

 – veszélyeztetné az EU 2020-ig tartó 
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időszakra szóló, biológiai sokféleségre 

vonatkozó stratégiájának célkitűzéseit. 

Indokolás 

A tenyésztő szervezetek elismerése elutasításának lehetőségére vonatkozó rendelkezéseket ki 

kell egészíteni annak megakadályozása érdekében, hogy egy adott területen belül 

megszaporodjon az azonos fajtákban érdekelt tenyésztő szervezetek száma, ami a felhasználók 

számára zavaros helyzetet eredményezne. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a rendszer esetleges zavarai és 

meggyengülése annak következtében, ha 

elismernének olyan új tenyésztő 

szervezeteket, melyek egy létező tenyésztő 

szervezet által már törzskönyvezett 

tenyészállatokat törzskönyvezne. 

 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tenyésztő szervezetek vagy a 

hibridtenyésztő szervezetek a tenyésztési 

programjukat egészen addig nem 

hajthatják végre, amíg azt az illetékes 

hatóság az (1) bekezdésnek megfelelően 

jóvá nem hagyja. 

Indokolás 

A beillesztett bekezdés célja annak pontosítása, hogy a tenyésztő szervezetek vagy a 

hibridtenyésztő szervezetek tevékenysége a tenyésztési programjuk jóváhagyásától függ, és 

ettől nem lehet eltekinteni. 
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Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 4. cikkben említett illetékes hatóság 

engedélyezheti a tenyésztő szervezetek és 

hibridtenyésztő szervezetek számára 

törzskönyvük vagy tenyésztési 

nyilvántartásuk vezetésének és tenyésztési 

programjuk más egyedi vonatkozásának a 

kiszervezését egy harmadik félhez, 

amennyiben: 

(2) A tenyésztő szervezetek és a 

hibridtenyésztő szervezetek megbízhatnak 

valamely harmadik felet a törzskönyvük 

vagy tenyésztési nyilvántartásuk 

vezetésével és tenyésztési programjuk 

egyes aspektusainak kezelésével, 

amennyiben: 

Indokolás 

Annak eldöntését, hogy a tenyésztő szervezet kiszervezheti-e törzskönyvének vagy tenyésztési 

nyilvántartásának vezetését, valamint tenyésztési programjai egyes aspektusait, a tenyésztő 

szervezet mérlegelési jogkörébe kell utalni.  

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha egy tenyésztő szervezet vagy 

hibridtenyésztő szervezet úgy dönt, hogy él 

az első albekezdésben említett 

lehetőséggel, erről tájékoztatja az illetékes 

hatóságot. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az I. 

melléklet 2. részében, illetve fajtatiszta 

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 

a 71. cikknek megfelelően fogadjon el 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az 

I. melléklet 2. részében, illetve fajtatiszta 
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lófélék esetében a 3. részében a tenyésztési 

programok jóváhagyására vonatkozó 

előírások módosítása tekintetében, a 

tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő 

szervezetek által végrehajtott tenyésztési 

programok különbözőségeinek a 

figyelembe vétele érdekében. 

lófélék esetében a 3. részében a tenyésztési 

programok jóváhagyására vonatkozó 

előírások pontosítása céljából, a tenyésztő 

szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek 

által végrehajtott tenyésztési programok 

különbözőségének figyelembevétele 

érdekében. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az a) pontban említett illetékes 

hatóságnak a bejelentéssel együtt másolatot 

küld a tenyésztési programnak a 8. cikk (1) 

bekezdése szerinti jóváhagyása iránti 

kérelemről. 

b) az a) pontban említett illetékes 

hatóságnak a bejelentéssel együtt másolatot 

küld a tenyésztési programnak a 8. cikk (1) 

bekezdése szerinti jóváhagyása iránti 

kérelemről, az említett hatóság 

tagállamának hivatalos nyelvén. 

 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) egy további tenyésztési program 

jóváhagyása olyan mértékben széttagolná 

az abban a tagállamban rendelkezésre álló 

fajtatiszta tenyészállatok állományát, ami 

veszélyeztetné az adott fajta genetikai 

sokszínűségének a megőrzését. 

b) egy további tenyésztési program 

jóváhagyása olyan mértékben széttagolná 

az abban a tagállamban rendelkezésre álló 

fajtatiszta tenyészállatok állományát, hogy: 

 i. a genetikai erőforrások megőrzésére 

irányuló programok esetében az adott 

tagállam által elismert tenyésztő szervezet 

által e faj számára létrehozott 

törzskönyvbe bejegyzett vagy 

nyilvántartásba vett és bejegyzésre 

jogosult fajtatiszta tenyészállatok genetikai 

erőforrásának megőrzése vagy 

sokszínűsége kerülne veszélybe, oly 



 

AD\1046492HU.doc 17/36 PE541.295v02-00 

 HU 

módon, hogy a koordinált irányítás és e 

fajta genetikai örökségével kapcsolatos 

információcsere hiányában csökkenne a 

beltenyészet-növekedés ellenőrzésének és 

a genetikai károsodás kezelésének 

hatékonysága; vagy 

 ii. a genetikai állomány javítását célzó 

programok esetében, a 18. cikk sérelme 

nélkül, az ilyen program jóváhagyása 

csökkentené a várt genetikai előrelépést, 

valamint – a koordinált irányítás és e fajta 

genetikai örökségével kapcsolatos 

információcsere hiányában – a 

beltenyészet-növekedés ellenőrzésének és 

a genetikai károsodás kezelésének 

hatékonyságát, illetve az adott 

tagállamban az adott fajta tekintetében 

meghatározott jellemzőktől eltérő vagy 

azokkal összeegyeztethetetlen tenyésztési 

irányokat eredményezne. 

 

 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Azok a tenyésztők, akik a tenyésztő 

szervezetek vagy hibridtenyésztő 

szervezetek által irányított tenyésztési 

programban meghatározott földrajzi 

területen kívülre viszik állataikat, a 19. és 

24. cikknek megfelelően bejegyeztethetik 

azokat e tenyésztő szervezetek által vezetett 

törzskönyvbe vagy nyilvántartásba. 
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Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az 

állatoknak a II. melléklet 1. rész III. 

fejezetében meghatározott törzskönyvek 

kiegészítő részében történő nyilvántartásra 

vonatkozó feltételek módosítása 

tekintetében. 

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 

a 71. cikknek megfelelően fogadjon el 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az 

állatoknak a II. melléklet 1. rész III. 

fejezetében meghatározott, törzskönyvek 

kiegészítő részében történő 

nyilvántartására vonatkozó feltételek 

pontosítása céljából. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tenyésztő szervezetek nem zárhatják 

ki tenyésztéstechnikai vagy származástani 

okokból – a 19. cikk alkalmazásából eredő 

okokat kivéve – a törzskönyvük 

főtörzskönyvi részébe bejegyzett fajtatiszta 

tenyészállatok felhasználását az alábbi 

szaporítási technikák használatával történő 

tenyésztés céljára: 

(1) A tenyésztő szervezetek nem zárhatják 

ki tenyésztéstechnikai vagy származástani 

okokból – a 19. és a 27. cikk 

alkalmazásából eredő okokat kivéve – a 

törzskönyvük főtörzskönyvi részébe 

bejegyzett fajtatiszta tenyészállatok 

felhasználását az alábbi szaporítási 

technikák használatával történő tenyésztés 

céljára: 

 

 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdéstől eltérve a fajtatiszta 

törzskönyvezett tenyészlovak 

tenyésztésével foglalkozó szervezetek a 

tenyésztési programjaik végrehajtása és a 
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fajtiszta állatok genetikai sokféleségének 

megőrzése érdekében korlátozhatják vagy 

megtilthatják az (1) bekezdés szerinti egy 

vagy több tenyésztési technika 

alkalmazását a méneskönyvük főkönyvi 

részébe bejegyzett fajtatiszta 

tenyészállatok esetében. 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tenyésztő szervezeteknek elő kell 

írniuk a szarvasmarhafélék fajtatiszta 

tenyészállatai és a tejelő juhfélék és 

kecskefélék fajtatiszta hímivarú 

tenyészállatai azonosítását vércsoportjuk 

elemzése alapján vagy más megfelelő és 

legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot 

nyújtó módszer alapján, ha azok a 

következő célra kerülnek felhasználásra: 

(1) A tenyésztő szervezeteknek elő kell 

írniuk a szarvasmarhafélék, juhfélék és 

kecskefélék fajtatiszta tenyészállatai 

azonosítását vércsoportjuk elemzése 

alapján, egypontos nukleotid 

polimorfizmus (SNP) vizsgálat, 

mikroszatellita vizsgálat vagy DNS-

mintavétel vagy más megfelelő és legalább 

ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtó 

módszer alapján, ha a szóban forgó állatok 

a következő célra kerülnek felhasználásra: 

Indokolás 

Az SNP és mikroszatellita vizsgálatokat szintén referenciamódszerekként kell meghatározni. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság figyelembe veszi az 

azonosítási módszerek fejlődését az ICAR 

és a Nemzetközi Állatgenetikai Társaság 

(ISAG) által végzett munka alapján. 

 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 
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22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Egy tagállam vagy az érintett fajtájú 

fajtatiszta állatok tenyésztő szervezeteinek 

valamely európai szövetsége kérésére a 

Bizottság végrehajtási aktusok révén 

jóváhagyja a szarvasmarhafélék fajtatiszta 

tenyészállatai és a tejelő juhfélék és 

kecskefélék fajtatiszta hímivarú 

tenyészállatai azonosításának módszereit, 

amelyek legalább ugyanolyan fokú 

bizonyosságot nyújtanak, mint a fenti 

fajtatiszta tenyészállatok vércsoport-

elemzése, figyelembe véve a technikai 

fejlődést és a 31. cikkben említett európai 

referenciaközpontok ajánlásait. 

(1) Egy tagállam vagy az érintett fajtájú 

fajtatiszta állatok tenyésztő szervezeteinek 

valamely európai szövetsége kérésére a 

Bizottság végrehajtási aktusok révén 

jóváhagyja a szarvasmarhafélék fajtatiszta 

tenyészállatai és a tejelő juhfélék és 

kecskefélék fajtatiszta hímivarú 

tenyészállatai azonosításának módszereit, 

amelyek legalább ugyanolyan fokú 

bizonyosságot nyújtanak, mint a fenti 

fajtatiszta tenyészállatok vércsoport-

elemzése, figyelembe véve az azonosítási 

módszerek terén végbement technikai 

fejlődést az ICAR és az ISAG munkája 

alapján és a 31. cikkben említett európai 

referenciaközpontok ajánlásait. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben egy, a 8. cikk (1) 

bekezdése vagy a 9. cikk szerint 

jóváhagyott tenyésztési program 

teljesítményvizsgálatot és genetikai 

értékelést ír elő a fajtatiszta tenyészlovak 

törzskönyvben történő osztályba 

sorolásához és a fenti fajta hímivarú 

tenyészlovak és spermájuk tenyésztés 

céljából történő engedélyezéséhez, a 

tenyésztő szervezeteknek biztosítaniuk 

kell, hogy ezt a teljesítményvizsgálatot és 

genetikai értékelést az I. mellékletben 

meghatározott alábbi szabályok szerint 

hajtsák végre: 

(2) Amennyiben egy, a 8. cikk (1) 

bekezdése vagy a 9. cikk szerint 

jóváhagyott tenyésztési program 

teljesítményvizsgálatot és genetikai 

értékelést ír elő a fajtatiszta tenyészlovak 

törzskönyvben történő osztályba 

sorolásához, valamint a tenyészlovak és 

szaporítóanyagaik tenyésztés céljából 

történő engedélyezéséhez, a tenyésztő 

szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy ezt 

a teljesítményvizsgálatot és genetikai 

értékelést az I. mellékletben meghatározott 

alábbi szabályok szerint hajtsák végre: 

Indokolás 

A tenyésztés céljából történő engedélyezéshez szükséges teljesítményvizsgálat és genetikai 

értékelés elvégzését a kancákra is ki kell terjeszteni. Ez alapvető fontosságú egyes tenyésztő 
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szervezetek számára. 

 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) etikai megfontolások. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 13. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett független szakértői 

vélemény tükrében a Bizottság végrehajtási 

aktusok révén egységes szabályokat 

állapíthat meg a teljesítményvizsgálat és a 

genetikai értékelés, valamint azok 

eredményei tekintetében. 

(2) A 13. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett független szakértői 

vélemény tükrében a Bizottság végrehajtási 

aktusok révén egységes szabályokat 

állapíthat meg a teljesítményvizsgálat és a 

genetikai értékelés, valamint azok 

eredményei tekintetében, az ICAR által 

végzett munka alapján. 

 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A származásigazolásoknak minden 

esetben tartalmazniuk kell, ha a 

tenyészállat klónozott állat vagy klónozott 

állat utóda, illetve ha a szaporítóanyag 

klónozott állattól vagy klónozott állat 

utódjától származik. 



 

PE541.295v02-00 22/36 AD\1046492HU.doc 

HU 

Indokolás 

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat 

fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon 

követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell 

szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag 

klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról 

szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban 

meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.). 

 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A származásigazolásoknak minden 

esetben tartalmazniuk kell, ha a 

tenyészállat klónozott állat vagy klónozott 

állat utóda, illetve ha a szaporítóanyag 

klónozott állattól vagy klónozott állat 

utódjától származik. 

Indokolás 

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat 

fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon 

követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell 

szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag 

klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról 

szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban 

meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.). 

 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az e rendeletben meghatározott 

tenyésztéstechnikai és származástani 

c) az e rendeletben meghatározott 

tenyésztéstechnikai és származástani 
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szabályok betartásának értékelésére 

vonatkozó dokumentumok és más 

nyilvántartások; 

szabályok betartásának értékelésére 

vonatkozó dokumentumok, 

nyomonkövetési és más nyilvántartások; 

 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

igazgatási segítségnyújtás adott esetben 

magában foglalja a tagállam illetékes 

hatóságának a részvételét egy másik 

tagállam illetékes hatósága által végzett 

helyszíni hatósági ellenőrzésekben. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

igazgatási segítségnyújtás szükség esetén 

magában foglalja a tagállam illetékes 

hatóságának a részvételét egy másik 

tagállam illetékes hatósága által végzett 

helyszíni hatósági ellenőrzésekben. 

 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

60 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az élő állatok szállítására 

vonatkozóan az 1/2005/EK tanácsi 

rendeletben rögzített nyolcórás időhatárt 

semmilyen körülmények között nem lehet 

túllépni. 

Indokolás 

A gazdákat jogszabály kötelezi annak biztosítására, hogy állataikat oly módon szállítsák, 

hogy az ne okozzon azoknak sérülést vagy felesleges szenvedést. Ennek ellenére, az Európai 

Bizottság és az EFSA bizonyítékai szerint továbbra is súlyos állatjóléti problémák állnak fenn 

a szállítások során. Egyes uniós országokban egyáltalán nem visszatartó erejűek az előírások 

megsértése esetén alkalmazott szankciók. 
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Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 rész – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) jogilag és pénzügyileg független az 

illetékes hatóságtól; 

(2) jogilag és pénzügyileg független az 

illetékes hatóságtól, de ez a pénzügyi 

függetlenség nem befolyásolja a 

közigazgatási hatóságokat abban, hogy 

állami támogatásban részesíthessék a 

szóban forgó szervezeteket az uniós joggal 

összhangban; 

 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 2 rész – 1 pont – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a törzskönyvekbe bejegyzett vagy 

regisztrált és bejegyzésre jogosult 

fajtatiszta tenyészállatok vagy tenyésztési 

nyilvántartásba vett hibrid tenyészsertések 

származásának nyilvántartására szolgáló 

rendszer; 

c) a törzskönyvekbe bejegyzett vagy 

regisztrált és bejegyzésre jogosult 

fajtatiszta tenyészállatok vagy tenyésztési 

nyilvántartásba vett hibrid tenyészsertések 

származásának, többek között az állatok 

származási tisztasága százalékos 

arányának nyilvántartására szolgáló 

rendszer; 

Indokolás 

Biztosítani kell az átláthatóság és elszámoltathatóság elvének fenntartását annak érdekében, 

hogy a fajta tisztasága minden érdekelt fél számára világos legyen, és ezáltal biztosított 

legyen a fajta genetikai sokszínűségének megőrzése. 

 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 2 rész – 1 pont – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a tenyésztési program célkitűzései és a 

tenyészállatok kiválasztására vonatkozó 

részletes értékelési kritériumok, 

amelyeknek egy új fajtára vonatkozó 

törzskönyv létrehozása esetében 

tartalmazniuk kell az új fajta létrehozását 

igazoló részletes körülményeket; 

d) a tenyésztési program célkitűzései, a 

mérendő populációk és a tenyészállatok 

kiválasztására vonatkozó részletes 

értékelési kritériumok, amelyeknek egy új 

fajtára vonatkozó törzskönyv létrehozása 

esetében tartalmazniuk kell az új fajta 

létrehozását indokló részletes 

körülményeket; 

 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 valamely fajta genetikai örökségének 

megőrzése érdekében, amennyiben a 

tenyésztési programot védelmi 

programként kell végrehajtani, akkor ezt 

– az első albekezdés a)–g) pontjában 

szereplő információk figyelembevételével 

– a megfelelő és szükséges in situ (élő 

állatokkal) vagy ex situ 

(szaporítóanyagokkal vagy szövet 

megőrzésével) végrehajtott műveletek 

révén kell megvalósítani. 

 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – I rész – 1 fejezet – 1 pont – a pont – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a 2. cikk i) pontja i. alpontjában a 

szarvasmarhafélék (Bos taurus és Bubalus 

bubalis), sertésfélék (Sus scrofa), juhfélék 

(Ovis aries) és kecskefélék (Capra hircus) 

fajtatiszta tenyészállatai esetében; 

i. a 2. cikk i) pontja i. alpontjában a 

szarvasmarhafélék (Bos taurus, Bos 

indicus és Bubalus bubalis), sertésfélék 

(Sus scrofa), juhfélék (Ovis aries) és 

kecskefélék (Capra hircus) fajtatiszta 
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tenyészállatai esetében; 

 

 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – I rész – 1 fejezet – 1 pont – a pont – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a 2. cikk i) pontja ii. alpontjában a 

lófélék (Equus caballus és Equus asinus) 

fajtatiszta tenyészállatai esetében; 

ii. a 2. cikk i) pontja ii. alpontjában a 

lófélék (Equus caballus és Equus asinus) 

fajtatiszta tenyészállatai esetében. A 

tenyésztő szervezet engedélyezi a 

tenyészállat mindkét szülőjének 

tenyésztési célú felhasználását;  

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – I rész – 1 fejezet – 1 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a származását a 8. cikk (1) bekezdése 

vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott 
tenyésztési programnak megfelelően a 

törzskönyvben meghatározott szabályok 

szerint megállapították; 

b) a származását – a származási tisztasága 

százalékos arányával együtt – a 

törzskönyvben meghatározott szabályok 

szerint megállapították; 

Indokolás 

A származással kapcsolatos kérdések kezelése a törzskönyvben meghatározott szabályokon 

alapul, nem a tenyésztési programon.  

 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – I rész – 1 pont – 3 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az a tenyésztő szervezet, amely 
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törzskönyvébe fajtatiszta tenyészlovat 

jegyez be, nem utasíthatja el az (1) 

bekezdés b) és c), valamint – adott esetben 

– d) pontjának megfelelő kasztrált ló 

törzskönyvi bejegyzését, vagy bejegyzés 

céljából történő nyilvántartásba vételét, 

feltéve, hogy ezen állat mindkét szülője 

bejegyzésre került e méneskönyv főkönyvi 

részébe, és a tenyésztő szervezet 

engedélyezi tenyésztési célú 

felhasználásukat. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – I rész – 1 fejezet – első bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tenyésztő szervezetek 

teljesítményvizsgálatot végzenek a 

szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai 

genetikai értékének megállapítása 

érdekében az ebben a fejezetben 

meghatározott módszerek egyikének vagy 

több módszer együttesének 

alkalmazásával. 

A tenyésztő szervezetek 

teljesítményvizsgálatot végeznek vagy 

végeztetnek a szarvasmarhafélék fajtatiszta 

tenyészállatai genetikai értékének 

megállapítása érdekében az e fejezetben 

meghatározott egy vagy több módszer 

alkalmazásával. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – 1 fejezet – második bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A teljesítményvizsgálatot a 31. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott megfelelő 

uniós referenciaközpont által 

meghatározott szabályok és előírások 

szerint kell elvégezni a Nemzetközi 

Állatnyilvántartási Bizottsággal (ICAR) 
együttműködésben. 

A teljesítményvizsgálatot a 31. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott megfelelő 

uniós referenciaközpont által 

meghatározott szabályok és előírások 

szerint kell elvégezni az ICAR-ral 

együttműködésben. 
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Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – 1 fejezet – második szakasz 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tenyésztő szervezetek a tejtermelési 

adatokat a 31. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott megfelelő uniós 

referenciaközpont által az ICAR-ral 

együttműködésben létrehozott szabályok és 

normák szerint nyilvántartják. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – 1 fejezet – harmadik  szakasz – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A genetikai értékelés során a 

temperamentumot, a morfológiai 

minősítési adatokat és a betegségekkel 

szembeni rezisztenciát csak akkor kell 

figyelembe venni, ha az adatokat a 29. cikk 

(1) bekezdésében meghatározott kijelölt 

intézet által jóváhagyott nyilvántartási 

rendszer alapján állították elő. 

(2) A genetikai értékelés során a 

temperamentumra, a morfológiai 

minősítésre és a betegségekkel szembeni 

rezisztenciára vagy bármilyen más új 

jellemzőre vonatkozó adatokat csak akkor 

kell figyelembe venni, ha az adatokat a 29. 

cikk (1) bekezdésében említett kijelölt 

intézet által jóváhagyott nyilvántartási 

rendszer alapján állították elő. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – II fejezet – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Egy adott tenyészállat tenyészértékét az 

adott állat saját és/vagy oldalági rokonai 

teljesítményvizsgálati eredményei alapján 

számítják ki, és a tenyészérték 

megbízhatósága javítható genomra 

vonatkozó információk használatával 

vagy a 31. cikk (1) bekezdésében említett 

uniós referenciaközpont által validált más 

Egy adott tenyészállat tenyészértékét a 

genomjához kapcsolódó információk 
és/vagy a tenyészállat egyéni 

teljesítményvizsgálati eredményei és/vagy 

oldalági rokonai teljesítményvizsgálati 

eredményei és/vagy a 31. cikk (1) 

bekezdésében említett uniós 

referenciaközpont által validált bármely 
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módszer alapján. egyéb egyenértékű információforrás 
alapján számítják ki. 

Indokolás 

Az Európai Bizottság által javasolt rendelkezéseket úgy lehetne értelmezni, hogy azok tiltják a 

még nőstény leszármazott nélküli (vagy „genomos”) fiatal bikák tenyésztésbe való bevonását. 

Márpedig biztosítani kell, hogy a genomvizsgált bikák spermája forgalomba kerüljön. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – II fejezet – 3 bekezdés – első albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. A genetikai értékelés során alkalmazott 

statisztikai módszereknek meg kell 

felelniük a 31. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott megfelelő uniós 

referenciaközpont által az ICAR-ral 

együttműködésben létrehozott 
szabályoknak és előírásoknak, és 

biztosítaniuk kell a fő környezeti tényezők 

és adatstruktúra hatásaitól mentes 

genetikai értékelést. 

3. A tenyésztő szervezetek feladata, hogy 

kiküszöböljék a fő környezeti tényezők és 

az adatstruktúra torzító hatását. A 

tenyésztő szervezet a 31. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott megfelelő 

uniós referenciaközponthoz fordulhat, ha 

meg szeretne bizonyosodni arról, hogy 

genetikai értékelési statisztikai módszerei 

megfelelnek-e a nemzetközileg 

megállapított és elismert normáknak és 
szabályoknak. Amennyiben szakértői 

vizsgálatra kerül sor, az uniós 

referenciaközpontot titoktartási 

kötelezettség terheli a tenyésztő szervezet 

által átadott információk tekintetében. 

Indokolás 

 Az Európai Bizottság által javasolt kötelezettség a genetikai értékelés tekintetében fékezheti 

az innovációt, és adott esetben hatással lehet az újszerű statisztikai módszert kifejleszteni 

szándékozó tenyésztő szervezetek üzleti titkaira.  

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – II fejezet – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A genetikai értékelés megbízhatóságát (A magyar változatot nem érinti.) 
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determinációs együtthatóként kell mérni a 

31. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

megfelelő uniós referenciaközpont által az 

ICAR-ral együttműködésben létrehozott 

szabályok és előírások szerint. Az értékelés 

eredményeinek nyilvánosságra hozatalakor 

fel kell tüntetni a megbízhatóságot, 

valamint az értékelés dátumát. 

 

 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – II fejezet – 5 bekezdés – első albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A mesterséges megtermékenyítésnél 

alkalmazott bikákat – a kihalással 

fenyegetett fajták kivételével – a 6. vagy 7. 

pontban leírt kötelező jellemzőkre 

kiterjedő genetikai értékelésnek kell 

alávetni. Ezeket a tenyészértékeket a 

tenyésztő szervezetnek nyilvánosságra kell 

hoznia. 

(5) A mesterséges megtermékenyítésnél 

alkalmazott bikákat – a kihalással 

fenyegetett fajták kivételével – 

minimálisan a 6. pont a) alpontjában vagy 

a 7. pontban leírt kötelező jellemzőkre 

kiterjedő genetikai értékelésnek kell 

alávetni. Ezeket a tenyészértékeket a 

tenyésztő szervezetnek kivétel nélkül 

nyilvánosságra kell hoznia. 

 A tenyésztő szervezetnek a mesterséges 

megtermékenyítésnél alkalmazott bikára 

jellemző többi tenyészértéket is 

nyilvánosságra kell hoznia. 

 A tenyésztő szervezetnek a természetes 

fedeztetésre szánt bikák és a tehenek 

meglévő tenyészértékeit is nyilvánosságra 

kell hoznia. 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – II fejezet – 6 bekezdés – 2 albekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tejhasznú fajták mesterséges 

megtermékenyítésre használt bikáin 

végrehajtott genetikai értékelés minimális 

(A magyar változatot nem érinti.) 
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megbízhatóságának a tejhozamra, valamint 

a tejzsírra és a proteintartalomra vonatkozó 

jellemzők tekintetében legalább 0,5-nek 

kell lennie a 31. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott megfelelő uniós 

referenciaközpont által az ICAR-ral 

együttműködésben létrehozott, fő termelési 

jellemzők értékelésére vonatkozó 

szabályok és előírások szerint, figyelembe 

véve az ivadékokról és oldalági rokonokról 

rendelkezésre álló információkat. 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – II fejezet – 6 bekezdés – 3 albekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A genomikusan értékelt fiatal bikákat, 

ivadékokra vonatkozó teljesítményadatok 

hiányában mesterséges 

megtermékenyítésre alkalmasnak kell 

tekinteni, ha genomikus értékelésüket a 31. 

cikk (1) bekezdésében meghatározott 

megfelelő uniós referenciaközpont által az 

ICAR-ral együttműködésben létrehozott 

szabályok és előírások szerint validálták. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – II fejezet – 7 bekezdés – első albekezdés – e pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) genomikus értékelés vagy más módszer, 

ideértve e módszerek kombinált 

alkalmazását, amelyet a 31. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott megfelelő 

uniós referenciaközpont által az ICAR-ral 

együttműködésben létrehozott szabályok és 

előírások szerint validáltak. 

(A magyar változatot nem érinti.) 
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Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – II fejezet – 7 bekezdés – 3 albekezdés  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

megfelelő uniós referenciaközpont által az 

ICAR-ral együttműködésben létrehozott, fő 

termelési jellemzők értékelésére vonatkozó 

szabályok és előírások szerint a húshasznú 

fajták mesterséges megtermékenyítésre 

használt bikáin végrehajtott genetikai 

értékelés minimális megbízhatóságának a 

súlygyarapodási és az izmoltsági 

(húsforma) jellemzőkre legalább 0,5-nek 

kell lennie. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – I rész – II fejezet – 7 bekezdés – 4 albekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A genomikus tenyészértékek számításakor 

ezeket az értékeket a 31. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott megfelelő 

uniós referenciaközpont által az ICAR-ral 

együttműködésben létrehozott szabályok és 

előírások szerint kell validálni. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 rész – I fejezet – 3 bekezdés – a pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) meg kell adni az ICAR által jóváhagyott 

elveknek megfelelően nyilvántartott 

tulajdonságokat, így a tejtermelést, 

tejösszetételt vagy más lényeges adatokat; 

(A magyar változatot nem érinti.) 
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Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 rész – I fejezet – 3 bekezdés – b pont – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. olyan időszakra vonatkoznak, amely 

megfelel az ICAR által a tejtermelő állatok 

termelékenységének a nyilvántartása 

céljára meghatározott előírásoknak; 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 2 rész – I fejezet – 1 pont – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) adott esetben az a tény, hogy az állat 

klónozott állat; 

Indokolás 

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat 

fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon 

követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell 

szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag 

klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról 

szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban 

meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.). 

 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 2 rész – I fejezet – 1 pont – h b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 hb) adott esetben az a tény, hogy az állat 

egy klónozott állat leszármazottja; 
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Indokolás 

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat 

fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon 

követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell 

szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag 

klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról 

szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban 

meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.) 

 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 2 rész – I fejezet – 1 pont – k pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

k) a származás: k) az alábbi ábrán szemléltetettek szerint 

jelölt származás, a származás 

tisztaságának százalékos arányával 

kiegészítve: 

Indokolás 

Biztosítani kell az átláthatóság és elszámoltathatóság elvének fenntartását annak érdekében, 

hogy a fajta tisztasága minden érdekelt fél számára világos legyen, és ezáltal biztosított 

legyen a fajta genetikai sokszínűségének megőrzése. 

 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 3 rész – I fejezet – 1 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) adott esetben az a tény, hogy az állat 

klónozott állat; 

Indokolás 

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat 

fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon 

követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell 
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szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag 

klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról 

szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban 

meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.). 

 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 3 rész – I fejezet – 1 bekezdés – h b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 hb) adott esetben az a tény, hogy az állat 

egy klónozott állat leszármazottja; 

Indokolás 

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat 

fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon 

követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell 

szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag 

klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról 

szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban 

meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.). 
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