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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a takarmány-alapanyagok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javarlatról
(COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Együttöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0124),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 37. cikkére, valamint 152. 
cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C6–0128/2008),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot, vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az élelmiszerágazatban előforduló 
válsághelyzetek mindeddig többnyire 
szennyezett takarmányokra voltak 
visszavezethetőek.

Or. de

Indokolás

Az utóbbi 10 év jelentősebb élelmiszerválságai majdnem minden esetben a takarmányokból 
eredtek (a BSE esetében hús- és csontliszt, a disznótakarmányban található dioxin, a feletetett 
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ipari cukoroldatokban található hormonok stb.).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma (BSE) által előidézett 
válsághelyzet és a dioxinválság 
következményeként 2002 óta kötelező az 
összetett takarmányban található 
valamennyi takarmány-alapanyag 
tömegszázalékának feltüntetése. Ezzel 
párhuzamosan az élelmiszer- és 
takarmánybiztonság szintje időközben 
lényegesen javult a 178/2002/EK és 
183/2005/EK és végrehajtó intézkedéseik 
nyomán, mégpedig az élelmiszer- és 
takarmányipari vállalkozók felelősségére 
való összpontosítással, a továbbfejlesztett 
nyomonkövetési rendszerrel, a HACCP-
elvek takarmányiparban történő 
bevezetésével és a jó takarmányhigiéniai 
gyakorlatról szóló útmutatók 
kidolgozásával. E vívmányok, melyeket az 
élelmiszerre és takarmányra vonatkozó 
sürgősségi riasztórendszerben elküldött 
értesítések is tükröznek, azt igazolják, hogy 
el kell törölni a takarmány-alapanyagok 
összetett takarmányban való 
tömegszázalékának kötelező megadását. A 
pontos százalékokat önkéntes alapon
lehetne feltüntetni.

(17) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma (BSE) által előidézett 
válsághelyzet és a dioxinválság 
következményeként 2002 óta az Európai 
Parlament kezdeményezésére kötelező az 
összetett takarmányban található 
valamennyi takarmány-alapanyag 
tömegszázalékának feltüntetése. Ezzel 
párhuzamosan az élelmiszer- és
takarmánybiztonság szintje időközben 
lényegesen javult a 178/2002/EK és 
183/2005/EK és végrehajtó intézkedéseik 
nyomán, mégpedig az élelmiszer- és 
takarmányipari vállalkozók felelősségére 
való összpontosítással, a továbbfejlesztett 
nyomonkövetési rendszerrel, a HACCP-
elvek takarmányiparban történő 
bevezetésével és a jó takarmányhigiéniai 
gyakorlatról szóló útmutatók 
kidolgozásával. E vívmányok, melyeket az 
élelmiszerre és takarmányra vonatkozó 
sürgősségi riasztórendszerben elküldött 
értesítések is tükröznek, azt igazolják, hogy 
el kell törölni a takarmány-alapanyagok 
összetett takarmányban való 
tömegszázalékának kötelező megadását. A 
pontos százalékokat önkéntes alapon fel 
lehet tüntetni, azonban a hivataloknak 
tudniuk kell róla és az érdeklődő 
felhasználók kérésére azokat 
rendelkezésre kell bocsátaniuk.  

Or. de
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Indokolás

A takarmány-alapanyagok nyílt közzétételét azáltal kell továbbra is garantálni, hogy ezekhez 
az információkhoz hozzáférést biztosítanak, habár a címkén való feltüntetés önkéntes módon 
történik.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 
jogrendszer legújabb fejleményeit 
figyelembe véve, amely különösképpen a 
HACCP, a nyomonkövethetőség, a szigorú 
higiéniai szabályok és a jó higiéniai 
gyakorlattal kapcsolatos közösségi 
útmutatók terén nyújt jobb biztosítékokat, 
lehetővé kell tenni a gyártónak, hogy
elutasíthassa a kérelmet, amennyiben úgy 
véli, hogy a kívánt tájékoztatással szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene meg. 
Ez nem lenne negatív hatással az 
élelmiszer- és takarmánybiztonságra, mivel 
az illetékes hatóságoknak mindig jogukban 
állna, hogy az összes takarmány-alapanyag 
százalékos arányáról tájékoztatást 
kapjanak.

(19) Bizonyos területeken, ahol a gyártó 
nem köteles a címkén egyes adatokat 
feltüntetni, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítő információ 
kérhessen. Az összetett takarmányban 
található takarmány-alapanyagok 
megadása tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben azonban már önmagában is 
lényegi tájékoztatást nyújt a takarmány 
összetételét illetően. A közösségi 
jogrendszer legújabb fejleményeit 
figyelembe véve, amely különösképpen a 
HACCP, a nyomonkövethetőség, a szigorú 
higiéniai szabályok és a jó higiéniai 
gyakorlattal kapcsolatos közösségi 
útmutatók terén nyújt jobb biztosítékokat, 
lehetővé kell tenni a gyártónak, hogy az 
összetett takarmány tömegének legalább 
2%-át kitevő alapanyagokra korlátozhassa
a kérelmet, amennyiben bizonyítani tudja, 
hogy a kívánt tájékoztatással szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene meg. 
Ez nem lenne negatív hatással az 
élelmiszer- és takarmánybiztonságra, mivel 
az illetékes hatóságoknak mindig jogukban 
állna, hogy az összes takarmány-alapanyag 
százalékos arányáról tájékoztatást 
kapjanak, és az illetékes hatóságoknak 
ezen az információkat a vonatkozó 
jogszabályok megsértésének alapos 
gyanúja esetén a fogyasztónak is át kell 
adniuk.
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Or. de

Indokolás

A gyártó csak akkor hivatkozhat a szellemi tulajdonára, ha azt bizonyítani is tudja. Ezen kívül 
a gyártó útmutatásai szerint a szellemi tulajdon kizárólagosan azokra a mikro-összetevőkre 
érvényes, amelyeket az összetett takarmány 2%-nál kisebb arányban tartalmaz. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A mennyiben az 1774/2002/EK 
rendelet értelmében, az emberi 
fogyasztásra alkalmas levágott állatok 
maradványaiból származó, 3. kategóriájú 
hús- és csontliszt használható az 
1774/2002/EK és 999/2001/EK rendeletek 
értelmében meghatározott körülmények 
között a nemkérődzők takarmányának 
alapanyagként, biztosítani kell egy 
egyértelmű címkézést a hús- és 
csontlisztnek az összetett takarmányokon 
való feltüntetése érdekében.

Or. de

Indokolás

A Bizottság bejelentette a 999/2001 rendelet módosítását, amely a 3. kategóriába tartozó hús-
és csontliszt bizonyos nemkérődzők számára készült takarmányokban való engedélyezéséhez 
vezetne. Egy ilyen esetben biztosítani kell – a felhasznált takarmány-alapanyagok17. cikkben 
előírt jegyzékén kívül - a hús- és csontliszt összetett takarmányokban való felhasználásának 
egyértelmű címkézés általi feltüntetését. 
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Módosítás5

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A takarmányban előforduló 
nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. 
május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv nem szabályozza a 
túlzott mértékben nemkívánatos anyagokat 
tartalmazó takarmány címkézését. Ezért 
megfelelő rendelkezéseket kell
meghatározni. 

(20) A takarmányban előforduló 
nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. 
május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv nem szabályozza a 
túlzott mértékben nemkívánatos anyagokat 
tartalmazó takarmány címkézését. Ezért 
megfelelő rendelkezéseket kell
megállapítani annak biztosítása 
érdekében, hogy a 32/2002/EK irányelv 5. 
cikkében meghatározott hígításra 
vonatkozó tilalmat betartják, és annak 
kizárása érdekében, hogy méregtelenítés 
vagy hulladékeltávolítás útján bizonyos 
szennyeződések a forgalomba 
visszakerüljenek. 

Or. de

Indokolás

Szennyezett takarmány nem kerülhet a táplálkozási láncba.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az érintett feleknek a normák 
meghatározásába – közösségi higiéniai 
útmutatók kifejlesztése által – való 
bevonása kapcsán szerzett tapasztalatok 
igen pozitívak. A jegyzék érintett felek 
általi kibővítése sokkal rugalmasabb lenne, 
és jobban alkalmazkodna a felhasználók 
információs szükségleteihez, mintha azt a 
törvényhozó bővítené. Az érintett felek 

(24) Az érintett feleknek a normák 
meghatározásába – közösségi higiéniai 
útmutatók kifejlesztése által – való 
bevonása kapcsán szerzett tapasztalatok 
igen pozitívak. A jegyzék érintett felek 
általi kibővítése sokkal rugalmasabb lenne, 
és jobban alkalmazkodna a felhasználók 
információs szükségleteihez, mintha azt a 
törvényhozó bővítené. Az érintett felek 
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eldönthetik, hogy – a takarmány-
alapanyagok jegyzéke értékének 
függvényében – mekkora ráfordítással 
végzik ezt a munkát. A 96/25/EK és a 
82/471/EGK irányelvekben található 
takarmány-alapanyagok jelenlegi jegyzékei 
lesznek a takarmány-alapanyagok 
közösségi jegyzékének kiinduló verziói, 
melyeket az érintett felek saját 
érdekeiknek megfelelően bővítenek 
tovább. A közösségi jegyzék használata
önkéntes alapon történik, de hogy a vevő 
ne részesüljön félrevezető információban a 
termék valós mibenlétét illetően, a 
gyártónak fel kell tüntetni, ha a közösségi 
jegyzékben megadott megnevezéseket 
használ, de egyebekben nem alkalmazza a 
jegyzéket.

eldönthetik, hogy – a takarmány-
alapanyagok jegyzéke értékének 
függvényében – mekkora ráfordítással 
végzik ezt a munkát. A 96/25/EK és a 
82/471/EGK irányelvekben található 
takarmány-alapanyagok jelenlegi jegyzékei 
lesznek a takarmány-alapanyagok 
közösségi jegyzékének kiinduló verziói, 
melyeket az érintett felek az általuk 
használt alapanyagoknak megfelelően 
bővítenek tovább. a közösségi jegyzékben 
megszabott takarmány-alapanyagra 
vonatkozó kritériumok betartása önkéntes 
alapon történik. Annak érdekében, hogy a 
vevő ne részesüljön félrevezető 
információban a termék valós mibenlétét 
illetően, a gyártónak fel kell tüntetni, ha a 
közösségi jegyzékben megszabott 
kritériumokat nem tartja be.

Or. de

Indokolás

Valamennyi összetett takarmányokban használt takarmány-alapanyagot fel kell tüntetni a 
közösségi jegyzékben. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A modern címkézés elősegíti a 
versenyképes piaci környezetet, amelyben 
a dinamikus, hatékony és innovatív 
szereplők a címkézést hatékonyan tudják 
használni termékeik értékesítése során. 
Tekintettel mind az állati takarmány 
vállalatok közötti forgalmazására, mind a 
kedvtelésből tartott állatok eledelének 
gyártója és vevője közötti kapcsolatra, az 
erre a két területre vonatkozó helyes 

(25) A modern címkézés elősegíti a 
versenyképes piaci környezetet, amelyben 
a dinamikus, hatékony és innovatív 
szereplők a címkézést hatékonyan tudják 
használni termékeik értékesítése során. 
Tekintettel mind az állati takarmány 
vállalatok közötti forgalmazására, mind a 
kedvtelésből tartott állatok eledelének 
gyártója és vevője közötti kapcsolatra, az 
erre a két területre vonatkozó helyes 
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címkézésre bevezetett kódexek hasznos 
eszközök lehetnének a modern címkézés 
céljainak eléréséhez. Ezek a kódexek
értelmezhetik az önkéntes címkézés adott 
kereteit.

címkézésre bevezetett kódexek hasznos 
eszközök lehetnének a modern címkézés 
céljainak eléréséhez. Ezek a magatartási
kódexek a vállalkozások értelmes 
segítőeszközét képezik a 
takarmánycímkézés előírásainak 
átültetésében.

Or. de

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az irányvonalak és kódexek hozzájárulnak a szabályozó 
rendelkezések átültetéséhez. Megkönnyítik a jogszabályokban előírt szabad mozgástér 
értelmezését, de kétségtelenül nem a rugalmasságot elősegítő eszközök. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a 90/167/EGK irányelv; (a) a gyógyszeres takarmányok előállítási, 
forgalomba hozási és felhasználási 
feltételeinek megállapításáról szóló
90/167/EGK irányelv;

Or. de

Indokolás

A javaslat a pontosítást szolgálja.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) 2002/32/EK irányelv; (b) a takarmányban előforduló 
nemkívánatok anyagokról szóló
2002/32/EK irányelv;

Or. de

Indokolás

A javaslat a pontosítást szolgálja.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A takarmány megfelel az I. mellékletben
megfogalmazott, szennyeződésekre és 
egyéb vegyi tényezőkre vonatkozó 
technikai rendelkezéseknek.

3. A takarmány megfelel a 6a. cikkben
megfogalmazott, szennyeződésekre és 
egyéb vegyi tényezőkre vonatkozó 
technikai rendelkezéseknek.

Or. de

Indokolás

A takarmány szennyeződésénekt és vegyi terhelésének megakadályozását célzó rendelkezések 
közvetlenül érintik az élelmiszerbiztonságot, és emiatt nem bízhatóak a közösségi jegyzékre és 
azáltal az ipar önszabályozására.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az illetékes hatóságok a (2) bekezdés 
értelmében benyújtott információkat 
továbbítják a felhasználóknak, 
amennyiben úgy vélik, hogy a 17. cikk (2) 
bekezdése b) pontja szerint az idevágó 
jogszabályok megsértésére vonatkozó 
gyanújukat ai információk kérésre történő 
továbbítása igazolja. Adott esetben a 
hatóság az információtovábbítást egy 
titoktartási nyilatkozat aláírásától teszi 
függővé.

Or. de

Indokolás

A takarmány-alapanyagok nyílt bevallását azáltal kell garantálni, hogy alapos gyanú esetén 
ezen információkhoz hozzáférést biztosítanak, habár a címkén való feltüntetés önkéntes 
módon történik.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 
29. cikk (4a) bekezdésében említett 
sürgősségi eljárást alkalmazhatja a magas 
szintű fogyasztóvédelem biztosítása 
érdekében; 

Or. de
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Indokolás

A fogysztók védelme érdekében a Bizottság jogában kellen álljon az a lehetőség, hogy 
bizonyos anyagok állati eledelben való felhasználását azonnali hatállyal betiltsa. Az ilyen 
esetekben a sürgősségi eljárást kellene alkalmazni. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A szennyeződések és technológiai 

segédanyagok határértékének 
megállapítása

A Bizottság a tudományos felismerésekre, 
technikai fejlődésre, az élelmiszerre és 
takarmányra vonatkozó sürgősségi 
riasztórendszerre vagy a 882/2004/EK 
rendelet szerinti hatósági ellenőrzések 
eredményeire való tekintettel 
határértékeket állapít meg az előállítási 
folyamatból származó szennyeződéseket 
illetően, valamint a takarmányban 
található technológiai sedédanyagokra 
vonatkozóan.
Azon intézkedéseket, amelyek e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkoznak, a 29. cikk (4) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással fogadják el.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslatának megfelelően az előállítási folyamatból származó szennyeződések, 
valamint a technológiai segédanyagok legmagasabb megengedett mennyiségét fel kellene 
tüntetni a gyártók felelősségén belül a közösségi jegyzékben (lásd 1. melléklet). Mivel ezek a 
vegyi szennyeződések és technológiai segédanyagok adott esetben jelentős hatást fejthetnek ki 
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az élelmiszerbiztonságra, a határértékeket a Bizottságnak kellene megállapítania a 
törvényhozók általi ellenőrzéssel.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 29. cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
eljárásnak megfelelően a Bizottság 
útmutatókat fogadhat el a takarmány-
alapanyagok, a takarmány-adalékanyagok 
és az állatgyógyászati készítmények 
közötti különbségtétel tisztázására.

A 29. cikk (4) bekezdésében hivatkozott 
eljárásnak megfelelően a Bizottság 
útmutatókat fogadhat el a takarmány-
alapanyagok, a takarmány-adalékanyagok 
és az állatgyógyászati készítmények 
közötti különbségtétel tisztázására.

Or. de

Indokolás
Mivel ezen rendelet alkalmazási területének tisztázásánál az intézkedések általános hatályáról 
van szó, amelyek célja e rendelet nem alapvető elemeinek módosítása, többek között azok 
kiegészítése, ezen intézkedések elfogadása az 1999/468/EK tanácsi határozat 5. cikkének a) 
pontjában meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban történik.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő takarmány – az érintett 
takarmány-adalékanyagot engedélyező 
rendeletben meghatározott felhasználási 
feltételek sérelme nélkül – nem 
tartalmazhat több takarmány-
adalékanyagot, mint a teljes értékű
takarmány esetében rögzített maximális 
adalékanyag-tartalom százszorosa vagy a 

A kiegészítő takarmány – az érintett 
takarmány-adalékanyagot engedélyező 
rendeletben meghatározott felhasználási 
feltételek sérelme nélkül – nem 
tartalmazhat több takarmány-
adalékanyagot, mint a teljes értékű 
takarmány esetében rögzített maximális 
adalékanyag-tartalom ötvenszerese vagy a 
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kokcidiosztatikum- és 
hisztomonosztatikumtartalom ötszöröse.

kokcidiosztatikum- és 
hisztomonosztatikumtartalom ötszöröse. A 
nagyobb mennyiségben adagolt 
takarmánykiegészítők vagy különleges 
keverékek sajátos esetben az illetékes 
állatorvos engedélyével használhatóak. 

Or. de

Indokolás

A túlságosan koncentrált takarmánykiegészítők esetén fennáll a hibás adalékanyag-adagolás 
veszélye. Ez nem csak a kokcidiosztatikumokra és hisztomonosztatikumokra vonatkozik. A 
túladagolt takarmánykiegészítőkre vonatkozó kivételeket az illetékes állatorvosnak kell 
jóváhagynia. 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amennyiben az elérhető tudományos és 
technikai információ alapján a Bizottság 
joggal feltételezi, hogy az adott takarmány 
felhasználásával nem érhető el a tervezett 
különleges táplálkozási cél vagy káros 
hatással lehet az állati és emberi 
egészségre, a környezetre vagy az 
állatjólétre, a Bizottság három hónapon 
belül az adott takarmány értékelésére 
vonatkozó kérelmet intéz az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a 
továbbiakban: a Hatóság), amely mellé a 
dokumentációt is csatolja. A Hatóság a 
kérés kézhezvételét követő hat hónapon 
belül véleményt ad. E határidőt minden 
alkalommal meg kell hosszabbítani, amikor 
a Hatóság kiegészítő információt kér a 
kérelmezőtől.

4. Amennyiben az elérhető tudományos és 
technikai információ alapján a Bizottság
vagy valamely tagállam joggal feltételezi, 
hogy az adott takarmány felhasználásával 
nem érhető el a tervezett különleges 
táplálkozási cél vagy káros hatással lehet 
az állati és emberi egészségre, a 
környezetre vagy az állatjólétre, a 
Bizottság három hónapon belül az adott 
takarmány értékelésére vonatkozó kérelmet 
intéz az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatósághoz (a továbbiakban: a Hatóság), 
amely mellé a dokumentációt is csatolja. A 
Hatóság a kérés kézhezvételét követő hat 
hónapon belül véleményt ad. E határidőt 
minden alkalommal meg kell 
hosszabbítani, amikor a Hatóság kiegészítő 
információt kér a kérelmezőtől.

Or. de
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Indokolás

A tagállamok számára is lehetővé kell tenni, hogy kérvényezhessék a gyártó adatainak EÉHB 
általi tudományos felülvizsgálatát.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A takarmányipari vállalkozók biztosítják 
az ellenőrzésük alatt álló vállalkozásban a 
kötelező címkézési adatok meglétét az 
egész élelmiszerláncon keresztül, lehetővé 
téve ezzel a végső felhasználó e rendelet 
szerinti tájékoztatását.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. de

Indokolás

Az információnak az élelmiszerlánc egésze során történő átadása a nyomonkövethetőség és az 
élelmiszerbiztonság egyik alapvető feltétele (lásd: 178/2002/Ek rendelet). 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 

(b) a címkézésért felelős személy az 
illetékes hatóságok kérésére a kijelentés 
helytállóságát – vagy a nyilvánosság 
számára elérhető tudományos bizonyíték, 
vagy dokumentált vállalati kutatási 
tevékenység segítségével – tudományosan 
alá tudja támasztani. Az állítások 
tudományos alátámasztásának elérhetőnek 
kell lennie a takarmány forgalomba 
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hozatalának időpontjában. hozatalának időpontjában. Ezen időpont 
után a felhasználóknak jogában áll, hogy 
az illetékes hatóságoktól megkapják a 
tudományos bizonyítékokat, vagy a 
hatóságokat arra kérjék, hogy a 
gyártóktól utólagosan ilyen bizonyítékokat 
kérjenek.

Or. de

Indokolás

A reklámok szövegeinek és az állításoknak ellenőrizhetőknek kell lenniük. Nem helyénvaló 
előírni azt, hogy a tudományos bizonyítás kérésre és nem pedig alapból bocsátható 
rendelkezésre. De a fogyasztóknak is lehetőséget kell nyújtani, hogy elégséges bizonyítékot 
kaphassanak a hatóságtól, vagy megkérjék a hatóságot, hogy ezt a bizonyítékot szerezze meg 
a gyártóktól.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés sérelme nélkül 
megengedettek a táplálkozás 
optimalizálásáról és az élettani állapot 
támogatásáról és védelméről szóló 
kijelentések, amennyiben nem 
farmakológiai vagy immunológiai hatáson 
alapulnak.

2. Az (1) bekezdés sérelme nélkül 
megengedettek a táplálkozás 
optimalizálásáról és az élettani állapot 
támogatásáról és védelméről szóló 
kijelentések, amennyiben nem 
farmakológiai vagy specifikus
immunológiai hatáson alapulnak.

Or. de

Indokolás

Elvből lehetővé kell tenni az általános immunológiai hatásról szóló állításokat, amennyiben 
az ilyen állítások az (1) bekezdés értelmében leellenőrizhetők. De ez kizárólag az olyan 
általános kijelentések esetében érvényes, mint pl. „erősíti az immunrendszert” és nem a 
betegségek megelőzését, kezelését vagy feltételezett gyógyítását illetően (mint például a 
védőoltások esetében), amit a (3) bekezdés kifejezetten kizár.  
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a létesítmény 1774/2002/EK rendelet 
17. cikkével vagy a 183/2005/EK rendelet 
10. cikkével összhangban megadott 
engedélyezési száma, amennyiben van 
ilyen; Ha a gyártó több engedélyezési 
számmal rendelkezik, akkor a 
283/2005/EK rendelet szerint kapottat 
használja.

(c) a létesítmény 1774/2002/EK rendelet 
17. cikkével vagy a 183/2005/EK rendelet 
10. cikkével összhangban megadott 
engedélyezési száma; Ha a gyártó több 
engedélyezési számmal rendelkezik, akkor 
a 283/2005/EK rendelet szerint kapottat 
használja. Az illetékes hatóság, a gyártó 
kérésére a 183/2005/EK rendelet V. 
mellékletének II. fejezetében 
meghatározott formátumú azonosító 
számot állít ki a 183/2005/EK rendelet 
értelmében bejegyzett vállalkozások 
részére.

Or. de

Indokolás

A vállalkozások engedélyezési és azonosító számát egységes formában kell feltüntetni, 
ahogyan azt mostanig a 95/69/EK és a 98/51/EK irányelvek meghatározták. A 183/2005/Ek 
rendelet előírta engedélyezési számok azonos formátumúak, de nem érvényesek az e rendelet 
értelmében nem engedélyköteles vállalkozásokra. Az érintett gyártók kérésére ilyen számot 
kell számukra kiállítani, az egységes címkézés biztosítása és a termékek nyomonkövethetősége 
érdekében.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a takarmány-alapanyag 
megadott neve a 25. cikkben hivatkozott 
közösségi jegyzékbe felvett valamelyik 
névvel megegyezik, de a címkézésért 
felelős személy annak rendelkezéseit nem 
alkalmazza, ezt a címkén világosan fel kell 
tüntetni.

3. Amennyiben a takarmány-alapanyag 
megadott neve a 25. cikkben hivatkozott 
közösségi jegyzékbe felvett valamelyik 
névvel megegyezik, de a címkézésért 
felelős személy annak rendelkezéseit nem 
alkalmazza, vagy a termék nem felel meg 
az abban megállapított követelményeknek,
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ezt a címkén világosan fel kell tüntetni.

Or. de

Indokolás

A közösségi jegyzék bizonyos alapanyagok minőségi követelményeit (pl. a gabonafélék 
fehérjetartalmát) állapítja meg. Amennyiben egy gyártó a közösségi jegyzék 
megfogalmazásait alkalmazza, de annak minőségi követelményeit nem tartja be, a címkén ezt 
világosan fel kell tüntetnie (pl. keményítőtartalma kevesebb mint X %.). „Stärkegehalt unter X 
%“) 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó kérésre +/-
15 %-os pontossággal rendelkezésre
bocsátja a mennyiségi összetételi adatokat 
a takarmány-összetételnek megfelelően,
hacsak nem tekinti úgy, hogy ez üzleti 
szempontból érzékeny információ,
melynek közlésével a saját szellemi 
tulajdonára vonatkozó jogokat sértene 
meg.

(b) amennyiben az élelmiszertermelő 
állatoknak szánt összetett takarmány 
alapanyagainak tömegszázaléka nem 
szerepel a címkén, a gyártó a vásárló 
rendelkezésére bocsátja a pontos
mennyiségi összetételi adatokat a
takarmány tényleges összetételének
megfelelően. Ez a követelmény nem 
érvényes az olyan takarmány-
alapanyagokra, amelyek tömegszázaléka 
az összetett takarmányban legfeljebb 2%, 
amennyiben a gyártó úgy tekinti, hogy ez 
üzleti szempontból érzékeny információ, és 
amennyiben megalapozottan bizonyítani 
tudja, hogy ennek közlése sértené a saját 
szellemi tulajdonára vonatkozó jogokat;

Or. de

Indokolás

Az előállító csak akkor hivatkozhat a szellemi tulajdonára, ha ezt bizonyítani is tudja. Ezen 
kívül a gyártó útmutatásai szerint a szellemi tulajdon kizárólagosan azokra a mikro-
összetevőkre érvényes, amelyeket az összetett takarmány 2%-nál kisebb arányban tartalmaz. 
A jelen rendeletben előírt +/- 15%-os fluktuációs sávnak alapvetően egyfajta rugalmasságot 



PR\729030HU.doc 21/31 PE407.923v01-00

HU

kellene lehetővé tennie a gyártó számára a címkenyomtatáskor. Ugyanakkor utólagos kérés 
esetén a pontos összetétel már ismert és nincs szükség rugalmasságra. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvtelésből tartott állatok eledelének 
címkéjén egy díjmentesen hívható 
telefonszámot tüntetnek fel, hogy a 
fogyasztó a kötelező adatokon túlmenően 
kiegészítő tájékoztatást is kaphasson az 
alábbiakról:

A kedvtelésből tartott állatok eledelének 
címkéjén fel kell tüntetni egy díjmentes 
elérhetőséget, hogy a fogyasztó élhessen 
azon jogával, hogy a kötelező adatokon 
túlmenően kiegészítő tájékoztatást is
kapjon az alábbiakról:

Or. de

Indokolás

Az ingyenes telefonvonal csak egy lehetőség a sok közül arra, hogy az ügyfél a kedvtelésből 
tartott állatok eledelének pontos összetételére vonatkozóan további tájékoztatást kapjon. Az 
ingyenes (a lehetőség szerint az Unió több hivatalos nyelvén is hívható) telefonvonalak 
rendelkezésre bocsátása ülönösen a KKV-k számára túlzottan megterhelő lehet. 

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A kedvtelésből tartott állatok eledelének 
olyan mennyiségei esetében, amelyek nem 
haladják meg a szóban forgó kisállat napi 
adagját, és amelyeket több tartályt 
tartalmazó csomagolásban árulnak, a 15. 
cikk b), c) és f) pontjában, valamint a 17. 
cikk (1) bekezdésének c), e) és f) pontjában 
hivatkozott adatokat elegendő a 
csomagoláson feltüntetni az egyes 

7. A kedvtelésből tartott állatok eledelének 
olyan tartályai esetében, amelyek nem 
haladják meg a szóban forgó kisállat napi 
adagját, és amelyeket több tartályt 
tartalmazó csomagolásban árulnak, a 15. 
cikk b), c) és f) pontjában, valamint a 17. 
cikk (1) bekezdésének c), e) és f) pontjában 
hivatkozott adatokat elegendő a 
csomagoláson feltüntetni az egyes 
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tartályok helyett. tartályok helyett.

Or. de

Indokolás

Sok állateledelt több adagot külön csomagolva tartalmazó kiszerelésben hoznak forgalomba. 
Ilyen esetben célszerű, ha a kötelezően megjelölendő információt csak a külső csomagoláson 
tüntetik fel.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Annak a gyártónak, aki egy a 
közösségi jegyzékben eddig nem szereplő 
takarmány-alapanyagot szeretne 
használni, a 27. cikk (1) bekezdése 
értelmében előzetesen kérelmeznie kell 
ezen anyag felvételét a közösségi 
jegyzékbe. 

Or. de

Indokolás

A közösségi jegyzék nem hivatalosan elismert „ fehérlistát” készít, hanem a gazdasági 
szereplők állították össze saját felelősségükre. A gyártók által első ízben használt új 
anyagokat előzetesen fel kell vetetni a jegyzékbe a piaci résztvevőkkel és az illetékes 
hatóságokkal egyeztetve.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság ösztönzi a helyes címkézési 
gyakorlatról szóló két közösségi kódex (a 

1. A Bizottság ösztönzi a helyes címkézési 
gyakorlatról szóló két közösségi kódex (a 
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továbbiakban: közösségi kódexek) 
kidolgozását, melyek közül az egyik a 
kedvtelésből tartott állatok eledelére, a 
másik az élelmiszertermelő állatok 
takarmányára vonatkozik. A közösségi 
kódexek az önkéntes címkézés 22. cikkben 
meghatározott hatályára vonatkoznak, és 
hozzájárulnak a címkézés 
megfelelőségének javításához.

továbbiakban: közösségi kódexek) 
kidolgozását, melyek közül az egyik a 
kedvtelésből tartott állatok eledelére, a 
másik az élelmiszertermelő állatok 
takarmányára vonatkozik. A közösségi 
kódexek segítik a gyártókat címkézési 
követelmények gyakorlatba ültetésénél, és 
kifejtik a 22. cikkben meghatározott
önkéntes címkézést illető lehetőségeket.

Or. de

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az irányvonalak és kódexek hozzájárulnak a szabályozó 
rendelkezések átültetéséhez. Megkönnyítik a jogszabályokban előírt szabad mozgástér 
értelmezését, de kétségtelenül nem szabad őket a rugalmasságot elősegítő eszközöknek 
tartani.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a közösségi jegyzék és a közösségi 
kódexek megvannak, továbbfejlesztésüket 
és módosításukat az európai 
takarmányipari ágazat valamennyi 
megfelelő képviselője végzi:

Ha a közösségi jegyzék és a közösségi 
kódexek megvannak, továbbfejlesztésüket 
és módosításukat az európai 
takarmányipari ágazat (gyártók és 
felhasználók) valamennyi megfelelő 
képviselője végzi:

Or. de

Indokolás

A közösségi jegyzék összeállításában és módosításában a gyártóknak és a felhasználóknak 
egyaránt részt kell venniük.  
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 29. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárással jóváhagyja a 
közösségi jegyzéket, a közösségi 
kódextervezeteket és az ezekre vonatkozó 
módosítástervezeteket, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek teljesülnek:

A Bizottság a 29. cikk (4) bekezdésében 
hivatkozott eljárással jóváhagyja a 
közösségi j e g y z é k e t ,  a közösségi 
kódextervezeteket és az ezekre vonatkozó 
módosítástervezeteket, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek teljesülnek:

Or. de

Indokolás

A közösségi jegyzék összeállításakor és módosításakor a rendelet nem lényegi előírásainak 
konkrétan hozzáfűzés útján történő módosításával járó általános hatályú intézkedésekről van 
szó.  Ezért ezeket az intézkedéseket az 1999/468/EK irányelv 5a. cikkében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság a közösségi jegyzék és a 
közösségi kódexek címét és hivatkozásait
az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 
sorozatában közzéteszi.

3. A Bizottság a közösségi jegyzéket és a 
közösségi kódexeket az Európai Unió 
Hivatalos Lapjának C sorozatában 
közzéteszi.

Or. de

Indokolás

A nyilvánosságra hozás az átláthatóságot növeli. 
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
(1), (2), (4) és (6) bekezdését, valamint 7. 
cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. 
cikkében foglalt rendelkezések 
figyelembevételével.

Or. de

Indokolás

A sürgősségi eljárást azért vezetik be, hogy a Bizottság azonnali hatállyal tudjon tiltó 
intézkedéseket hozni a 6. cikk értelmében. 

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A takarmány-alapanyagoknak – a 
183/2005/EK rendeletben meghatározott, 
az előállítás helyes gyakorlatáról szóló 
útmutató szerint – az előállítási 
folyamatukból és az ahhoz szükséges 
segédanyagokból származó vegyi 
szennyeződésektől mentesnek kell lenniük, 
hacsak a 25. cikkben hivatkozott közösségi 
katalógus nem szab meg egyedi maximális 
tartalmat.

1. A takarmány-alapanyagoknak – a 
183/2005/EK rendeletben meghatározott, 
az előállítás helyes gyakorlatáról szóló 
útmutató szerint – az előállítási 
folyamatukból és az ahhoz szükséges 
segédanyagokból származó vegyi 
szennyeződésektől mentesnek kell lenniük, 
hacsak a 6a. cikkben hivatkozott közösségi 
katalógus nem szab meg egyedi maximális 
tartalmat.

Or. de
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Indokolás

A gyártás során keletkezett vegyi szennyeződések, illetve a technológiai segédanyagok 
maximális megengedett értékeinek előírása nagy jelentőséggel bír az élelmiszetrbiztonság 
szempontjából, és ezért a jogszabály szövegébe bele kell foglalni.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – I fejezet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A takarmányt forgalomba hozó 
takarmányipari vállalkozó az (1) 
bekezdésben nem említett takarmány-
adalékanyagok nevét a fogyasztó kérésére 
megadja.

3. A takarmányt forgalomba hozó 
takarmányipari vállalkozó az (1) 
bekezdésben nem említett takarmány-
adalékanyagok nevét és az (1) bekezdés 
szerinti egyéb adatait a fogyasztó kérésére 
megadja.

Or. de

Indokolás

A 17. cikk rendelkezéseinek mintájára biztosítani kell az állateledel összetevőiről, illetve az 
adalékanyagok használatáról szóló információhoz való, kérésre történő elvi hozzáférést, 
akkor is, ha ezeket az információkat nem kötelező feltüntetni a címkén. 

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – I fejezet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A takarmányt forgalomba hozó 
takarmányipari vállalkozó az (1) 
bekezdésben nem említett takarmány-
adalékanyagok nevét és az (1) bekezdés 
szerinti egyéb adatait a fogyasztó kérésére 
megadja.
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Or. de

Indokolás

A 17. cikk rendelkezéseinek mintájára biztosítani kell az állateledel összetevőiről, illetve az 
adalékanyagok használatáról szóló információhoz való, kérésre történő elvi hozzáférést, 
akkor is, ha ezeket az információkat nem kötelező feltüntetni a címkén. 
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INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata az európai takarmányjog alapvető átdolgozását tervezi. Ez ugyanúgy 
vonatkozik a jogszabályok egyszerűsítésére, mind a takarmányjogoknak az élelmiszerekre 
vonatkozó rendelkezésekkel való összehangolására.  
A következőkben részletesen kifejtett alkotórészek a jogszabálytervezet középpontjában 
állnak. 

1. A takarmány-alapanyagok „nyílt bevallása”

Az Európai Parlament központi követelményeinek egyikét az összetett takarmányt alkotó 
alapanyagokra vonatkozó adatok, valamint azok pontos mennyiségi adatai (a „nyílt bevallás”) 
jelentették a BSE-válság ot követően, valamint a BSE-vizsgálóbizottság által érvényesített, a 
Bizottsággal szemben támasztott követelmények keretében (lásd az ideiglenes BSE-
vizsgálóbizottság következtetéseire vonatkozó, 1997. február 19-i határozot). 

A Parlament nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ne csak védelmet nyújtson a felhasználóknak, 
hanem egy egyértelmű és átlátható címkézés által segítse őket annak eldöntésében, hogy a 
biztonságra és az egészségre való tekintettel milyen eredetű élelmiszert szeretnének 
választani. Ez a gazdálkodókra is vonatkozik, akik az összetett takarmány vásárlásakor 
ugyanúgy egy egyértelmű címkézésre vannak utalva.

Az összetett takarmány forgalmazásáról szóló 2002/2/EK későbbi irányelvre vonatkozó 
jogszabálytervezetével a Bizottság megfelelő javaslatot terjesztett elő, amely a takarmány-
alapanyagok tömegszázalékának pontos adatait tartalmazó jegyzékét irányozza elő. Míg az EP 
ezen intézkedést az első és a második olvasat során megerősítette, addig a Tanács részéről 
ellenállás mutatkozott a nyílt bevallással kapcsolatban. A következő közvetítőbizottság 
megegyezésre jutott a Tanács és a Parlament között, amely előírja egyrészt az 
alapanyagoknak a címkén való kötelező feltüntetését, vagy a csomagoláshoz mellékelt 
leíráson annak tömegszázalékára vonatkozó adatok megadását, miközben másrészt a 
megadott értékekre vonatkozó +/- 15%-os tűréshatár megengedett (a 2002/2/EK irányelv 1. 
cikke (4) bekezdése). Ellenben a fogyasztónak jogában áll tájékoztatást kérni az összetett 
takarmány pontos összetét illetően. (a 2002/2/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdése)1

E szabályozó rendelkezést kereskedelmi vállalatok és több tagállam is megtámadta az Európai 
Bíróság előtt. Azonban a Bíróság 2005. december 6-i ítéletében megerősítette ai irányelv 
jogszerűségét, és a panaszosok többségének kifogásait elvetette. Csupán egyetlen pontban 
fogadta el a panaszos érveit, és kifogásolta azt, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében 
megállapított „kérésre történő pontos információ” az irányelv nyílt célkitűzése 
(egészségvédelem) szempontjából aránytalan, miközben az Európai Bíróság mérlegelte a 
kérésre adott pontos információ értékét az egészségvédelem szempontjából és a gyártó 
számára abból eredő ráfordításokat. 

Az ezen ítéleten alapuló, 2002/2/EK irányelv módosítására irányuló jogalkotási eljárás 2során 

                                               
1 lásd az A5-0233/2000, A5-0079/2001 és A5-0421/2001 jelentéseket
2 további részletekért lásd: A6-0411/2006 jelentést
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a Parlament és a Tanács egyetértett abban, hogy ,a takarmányjogra vonatkozó új átfogó 
átszervezésre irányuló benyújtott javaslatra vonatkozóan nem fogad el az alapjogi aktusban a 
bírói ítélet átültetéséből származó módosítást, mivel „elvárják, hogy ebben az összefüggésben 
az úgynevezett „összetevők nyílt közzététele” kérdését átfogóan újraértékeljék, és erre 
vonatkozóan a Bizottságtól olyan új javaslatokra számítanak, amelyek megfelelnek mind a 
takarmány összetevőiről nyújtott pontos és részletes tájékoztatás gazdák részéről felmerülő 
igényének, mind pedig az üzleti titkok kielégítő védelme kapcsán az ipar részéről felmerülő 
igénynek”1.”

A jelen jogalkotási javaslatot mindezek tekintetbe vételével dolgozták ki. Előirányozza az 
alapanyagok növekvő sorrendbn történő megadását, miközben a tömegszázalék megadása 
önkéntes alapon működik. A 17. cikk (2) bekezdése értelmében a vásárló igényelheti a 
gyártótól az összetételre vonatkozó információt. Azonban a Bizottság javaslata értelmében a 
gyártónak jogában áll ezen információ megadását elutasítani, „hacsak nem tekinti úgy, hogy 
[...] közlésével a saját szellemi tulajdonára vonatkozó jogokat sértene meg.”

A jelentéstevő azon a nézeten van, hogy az Európai Bíróság takarmánycímkézésről szóló 
ítéletének fényében oda kell figyelni arra, hogy a vásárló információhoz való jogát éppen 
annyira figyelembe vegyék, mint a gyártónak a szellemi tulajdonjogára vonatkozó jogos 
érdekeit. Kétségtelen, hogy a döntést – ha egyáltalán felmerül fogyasztói kereslet – nem 
szabad egyedül a gyártó belátására bízni. 

A „nyílt közzététel” elvét az Európai Bíróság ítélete, valamint a jelen jogalkotási javaslat 
keretében úgy kell értelmezni, hogy a vásárló megalapozott kérésére adott esetben adva van
az információhoz való hozzáférés alapvető lehetősége egy törvényesen megállapított eljárás 
keretében. 

A bizottsági javaslattal kapcsolatban a módosítási javaslatok a következő lépéseket írják elő: 
1. Az összes alapanyag megadása kötelező módon azok tömegének megfelelő növekvő 

sorrendben, a tömegszázalék megadása azonban önkéntes alapon történik, kivéve a 17. 
cikk (2) bekezdésének 1.pontjában megnevezett eseteket.

2. A fogyasztónak jogában áll a gyártótól az összetevők tömeg szerinti arányát követelni. 
Ennek az adatnak pontosnak kell lennie, mivel az ingadozási szélesség 
(változékonyság) +/-15%-tól hátrafele, azaz az előállítási folyamat után, nem tűnik 
célirányosnak. 

3. A gyártó megtagadhatja az információszolgáltatást, amennyiben megalapozottan 
bizonyítani tudja, hogy ezáltal a saját szellemi tulajdonára vonatkozó jogok sérülnek, 
azaz, amikor bizonyítani tudja, hogy saját kutatásai nyomán vagy másoktól 
megvásárolt kutatási eredmények révén ténylegesen védendő szellemi tulajdonnal 
rendelkezik.  Az összetett takarmány 2%-nál több tömegszázalékot kitevő fő 
alapanyaga esetében azonban ez a lehetőség kizárt, mivel az ágazat adatai szerint ezen 
a téren nem lehet érvényesíteni szellemi tulajdonhoz fűződő érdekeket. 

4. Amennyiben a gyártó él azon jogával, hogy a 2%-nál alacsonyabb tömegszázalékot 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. május 23-i, a 2002/2/EK, valamint az összetett takarmány 
forgalmazásáról szóló 79/373/EGK tanácsi irányelv módosítására irányuló 623/2007/EG határozata, HL L 154., 
2007. június 14.
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kitévő összetevők nyilvánosságra hozását megtagadja, a vásárló az illetékes 
hatóságokhoz fordulhat. A hatóság egyrészt mindenkori meghatalmazással bír, hogy 
az összetett takarmány pontos összetételét megismerje, másrészt ellenőrizheti a 
szellemi tulajdonra vonatkozóan érvényesített igényt. A hatóság a gyártó saját szellemi 
tulajdonának védelmére vonatkozóan érvényesített igény ellenőrzése után adott 
esetben titoktartási megállapodás aláírásától teheti függővé a pontos összetételre 
vonatkozó információk kiadását.  

2. A takarmányösszetevők ismertetőjelei

A Bizottság kötelezően előírja az olyan adalékanyagok feltüntetését, amelyek engedélyezése 
egy határértékhez kötöttek, vagy amelyek állatenyésztési technológiai szempontból, vagy 
bizonyos élősködők ellen hatnak. A többi adalékanyag önkéntesen feltüntethető. Emellett 
ebben az esetben is tájékoztatást kell adni a vevő kérésére a felhasznált adalékanyagokról Az 
előadó ezen előírás pontosítását javasolja. 

3. Önszabályozás a kódexek vagy irányvonalak keretében

Az élelmiszerhigiéniával (852/2003/EK és 853/2003/EK rendelet), illetve a 
takarmányhigiéniával (183/2005/EK rendelet) kapcsolatos jogalkotási tapasztalatok azt 
mutatják, hogy gazdaság által megállapított irányvonalak és magatartási kódexek érdemben 
hozzájárulnak a jogszabályi előírások tényleges végrehajtásához.  A takarmány-
adalékanyagok terén is feltehetően értékes szolgálatot tennének az ilyen irányvonalak. 
Mindazonáltal félreérthetetlenül ki kell hangsúlyozni a jogszabály szövegében, hogy ezeknek 
az irányvonalaknak vagy kódexeknek nincs kvázi jogalkotási jellege. Csak a rendelet 
gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése és adott esetben a rendeletbe foglalt lehetőségek 
értelmezése a feladatuk, de nem szabad használatukkal a törvényes rendelkezések felhigítása 
érdekében visszaélni. 

4. Fertőzött alapanyagok

Mivel a múltban gyakran előfordult, hogy figyelemreméltóan drámai erőfeszítéseket tettek 
annak érdekében, hogy a fertőzött anyagokat takarmányhulladékként kezeljék, ezért a 
fertőzött alapanyagokról szóló szabályokat nagyon világosan kell megfogalmazni. A 
közösségi jogi helyzet a 2002/32/EK irányelvnek a dioxinbotrányok nyomán történő életbe 
léptetése révén érezhetően javult. Különösen 5. cikkben rögzített higítási tilalom volt az, 
amely véget vetett egy elfogadhatatlan, de annak idején széles körben elterjedt gyakorlatnak: 
a szennyezett részek szennyezetlen anyaggal való keverésének, amíg a szennyeződés a 
megengedett maximális határérték alá kerül. 

A 2002/32/EK irányelv előírásai szerint nem szabad szennyezett anyagot használni 
takarmányként. Az ugyanakkor nincs kétséget kizáróan kifejtve, hogy mi történik az ilyen 
anyagokkal, miután kivonták őket a forgalomból. A 8. cikk lehetőséget nyújt a tagállamoknak 
a szennyezett alapanyagok bizonyos méregtelenítő/semlegesítő eljárással történő kezelésére 
(pl. a halolaj aktív szénnel való szűrése a dioxintartalom csökkentésére, vagy ammóniás 
kezelés az aflatoxinok leépítésére).  

A Bizottság ezért javasolja a szennyezett takarmány vagy alapanyagok érthető címkézésének 
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előírását. Mindazonáltal a címkézési előírások mellett biztosítani kell, hogy ezeket a 
szennyezett anyagokat nem fogják illegálisan felhasználni, és a higítási tilalmat is betartják. 

5. Végrehajtási utasítások (komitológia) 

A Tanács 1999/468/EK határozata megállapítja, hogy egy együttdöntési eljárás keretében 
elfogadott alapjogi akta esetében az általános hatályú intézkedéseket, amelyek e jogi akta nem 
alapvető elemeit módosítják – beleértve ezen rendelkezések némelyikének törlését, vagy új, 
nem jelentős rendelkezésekkel való kiegészítését is –, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban fogadják el. Ezért az előadó javasolja, hogy a 
szennyeződések és technológiai segédanyagok (a 6a. cikk értelmében) határértékeinek 
megállapítását, a hatáskör tisztázásáról szóló irányvonalaktól (7. cikk értelmében) való 
eltérést, valamint a közösségi jegyzéknek és kódexeknek a 27. cikk szerinti engedélyezését is 
az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadják el. Mindezek 
az intézkedések általános hatályúak, és megfelelnek a megnevezett eljárás alkalmazásáról 
szóló, 1999/468/EK határozat kritériumainak. 

Azonban ezt benyújtják a sürgősségi eljárás 6. cikkében említett „negatív lista” kibővítésének 
érdekében, hogy a Bizottság az állati eledelben használt bizonyos anyagokra vonatkozó 
azonnali hatályú tilalmat rendelhessen el.
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