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Módosítás 10
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
Cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE az 
1760/2000/EK rendeletnek a 
szarvasmarhafélék elektronikus 
azonosítása és az önkéntes marhahús-
címkézésre vonatkozó rendelkezések 
törlése tekintetében történő módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE az 
1760/2000/EK rendeletnek a 
szarvasmarhafélék elektronikus 
azonosítása és az önkéntes marhahús-
címkézési rendszerre vonatkozó 
rendelkezések törlése tekintetében történő 
módosításáról

Or. fr

Indokolás

Bár az önkéntes címkézés „rendszerét” (a címkézési specifikációkkal, szankciókkal stb. 
együtt) célszerű lenne megszüntetni, maga az önkéntes címkézés továbbra is fennmarad. Ezért 
ennek keretbe foglalása és a fogyasztók védelme érdekében általános szabályokat kell 
meghatározni (objektív, az illetékes hatóságok által ellenőrizhető és a fogyasztók számára 
érthető információk). Ezek az általános szabályok a címkézésre vonatkozó horizontális 
jogszabályozást egészítik ki.

Módosítás 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT 
ÉS A TANÁCS RENDELETE az 
1760/2000/EK rendeletnek a 
szarvasmarhafélék elektronikus 
azonosítása és az önkéntes marhahús-
címkézésre vonatkozó rendelkezések 
törlése tekintetében történő módosításáról

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT 
ÉS A TANÁCS RENDELETE az 
1760/2000/EK rendeletnek a 
szarvasmarhafélék elektronikus 
azonosítása és a marhahústermékek 
címkézése tekintetében történő 
módosításáról
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Or. en

Módosítás 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adminisztratív terhek Európai 
Unión belüli csökkentésére irányuló 
cselekvési programról szóló, a Tanácsnak 
és az Európai Parlamentnek címzett 
bizottsági közlemény az 1760/2000/EK 
rendeletet és különösen a szarvasmarhák 
azonosítására és az önkéntes marhahús-
címkézésre vonatkozó rendelkezéseket a 
vállalkozásokra terheket rovó, különösen 
fontos tájékoztatási kötelezettségek között 
sorolta fel.

törölve

Or. it

Indokolás

A feltételezések szerint az önkéntes címkézési rendszer eltörlése révén uniós szinten 362 000 
euró megtakarítást lehetne elérni az adminisztratív kiadások terén. Tehát nincs szó 
elviselhetetlen kiadásról. Éppen ellenkezőleg, e rendszer költségei teljes mértékben arányban 
állnak az az által kínált előnyökkel.

Módosítás 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adminisztratív terhek Európai 
Unión belüli csökkentésére irányuló 
cselekvési programról szóló, a Tanácsnak 
és az Európai Parlamentnek címzett 
bizottsági közlemény az 1760/2000/EK 
rendeletet és különösen a szarvasmarhák 

törölve
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azonosítására és az önkéntes marhahús-
címkézésre vonatkozó rendelkezéseket a 
vállalkozásokra terheket rovó, különösen 
fontos tájékoztatási kötelezettségek között 
sorolta fel. 

Or. it

Indokolás

Az adminisztratív kiadások vonatkozásában uniós szinten várható megtakarítás nem elegendő 
indok az önkéntes címkézési rendszer eltörlésére.

Módosítás 14
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adminisztratív terhek Európai 
Unión belüli csökkentésére irányuló 
cselekvési programról szóló, a Tanácsnak 
és az Európai Parlamentnek címzett 
bizottsági közlemény az 1760/2000/EK 
rendeletet és különösen a szarvasmarhák 
azonosítására és az önkéntes marhahús-
címkézésre vonatkozó rendelkezéseket a 
vállalkozásokra terheket rovó, különösen 
fontos tájékoztatási kötelezettségek között 
sorolta fel.

törölve

Or. en

Módosítás 15
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adminisztratív terhek Európai Unión (5) Az adminisztratív terhek Európai Unión 
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belüli csökkentésére irányuló cselekvési 
programról szóló, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett bizottsági 
közlemény az 1760/2000/EK rendeletet és 
különösen a szarvasmarhák azonosítására 
és az önkéntes marhahús-címkézésre
vonatkozó rendelkezéseket a 
vállalkozásokra terheket rovó, különösen 
fontos tájékoztatási kötelezettségek között 
sorolta fel.

belüli csökkentésére irányuló cselekvési 
programról szóló, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett bizottsági 
közlemény az 1760/2000/EK rendeletet és 
különösen a szarvasmarhák azonosítására 
és az önkéntes marhahús-címkézési 
rendszerre vonatkozó rendelkezéseket a 
vállalkozásokra terheket rovó, különösen 
fontos tájékoztatási kötelezettségek között 
sorolta fel.

Or. fr

Indokolás

Bár az önkéntes címkézés „rendszerét” (a címkézési specifikációkkal, szankciókkal stb. 
együtt) célszerű lenne megszüntetni, maga az önkéntes címkézés továbbra is fennmarad. Ezért 
ennek keretbe foglalása és a fogyasztók védelme érdekében általános szabályokat kell 
meghatározni (objektív, az illetékes hatóságok által ellenőrizhető és a fogyasztók számára 
érthető információk). Ezek az általános szabályok a címkézésre vonatkozó horizontális 
jogszabályozást egészítik ki.

Módosítás 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adminisztratív terhek Európai Unión 
belüli csökkentésére irányuló cselekvési 
programról szóló, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett bizottsági 
közlemény az 1760/2000/EK rendeletet és 
különösen a szarvasmarhák azonosítására 
és az önkéntes marhahús-címkézésre
vonatkozó rendelkezéseket a 
vállalkozásokra terheket rovó, különösen 
fontos tájékoztatási kötelezettségek között 
sorolta fel.

(5) Az adminisztratív terhek Európai Unión 
belüli csökkentésére irányuló cselekvési 
programról szóló, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett bizottsági 
közlemény az 1760/2000/EK rendeletet és 
különösen a szarvasmarhák azonosítására 
vonatkozó rendelkezéseket a 
vállalkozásokra terheket rovó, különösen 
fontos tájékoztatási kötelezettségek között 
sorolta fel.

Or. it
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Módosítás 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az elektronikus azonosítási rendszerek 
használata az adatok automatikus és 
pontosabb leolvasásával és a gazdaság 
állomány-nyilvántartásába való 
rögzítésével lehetőséget nyújtana a 
nyomonkövetési folyamatok 
áramvonalasítására. Lehetővé tenné 
továbbá az állatok szállításának 
automatikus jelentését a számítógépes 
adatbázisba, ezáltal javítva a rendszer 
sebességét, megbízhatóságát és 
pontosságát.

(6) Az elektronikus azonosítási rendszerek 
használata az adatok automatikus és 
pontosabb leolvasásával és a gazdaság 
állomány-nyilvántartásába való 
rögzítésével lehetőséget nyújtana a 
nyomonkövetési folyamatok 
áramvonalasítására. Lehetővé tenné 
továbbá az állatok szállításának 
automatikus jelentését a számítógépes 
adatbázisba, ezáltal javítva a rendszer 
sebességét, megbízhatóságát és 
pontosságát. Az ellenőrzés javítása és a 
kifizetésekkel kapcsolatos hibaveszély 
csökkentése révén pedig javítaná a 
mezőgazdasági termelőknek állatonként 
biztosított közvetlen kifizetések kezelését.

Or. en

Módosítás 18
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az elektronikus azonosítási rendszerek 
használata az adatok automatikus és 
pontosabb leolvasásával és a gazdaság 
állomány-nyilvántartásába való 
rögzítésével lehetőséget nyújtana a 
nyomonkövetési folyamatok 
áramvonalasítására. Lehetővé tenné 
továbbá az állatok szállításának 
automatikus jelentését a számítógépes 
adatbázisba, ezáltal javítva a rendszer 
sebességét, megbízhatóságát és 

(6) Az elektronikus azonosítási rendszerek 
használata az adatok automatikus és 
pontosabb leolvasásával és a gazdaság 
állomány-nyilvántartásába való 
rögzítésével lehetőséget nyújtana a 
nyomonkövetési folyamatok 
áramvonalasítására. Lehetővé tenné 
továbbá az állatok szállításának 
automatikus jelentését a számítógépes 
adatbázisba, ezáltal javítva a rendszer 
sebességét, megbízhatóságát és 
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pontosságát. pontosságát, azonban a szállítások 
automatikus nyilvántartásba vétele a 
21/2004/EK tanácsi rendelet 2003-as 
közzététele óta a juh- és kecskefélék 
esetében még nem lépett hatályba.

Or. es

Módosítás 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elmúlt évtizedben a 
rádiófrekvenciás azonosításon alapuló 
elektronikus azonosítási rendszerek 
jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ez a 
technológia lehetővé teszi az egyedi 
állatazonosító kódok gyorsabb és 
pontosabb beolvasását közvetlenül az 
adatfeldolgozási rendszerekbe, ami 
csökkenti az esetlegesen fertőzött állatok 
vagy fertőzött élelmiszer nyomon 
követéséhez szükséges idő- és 
munkaerőköltség-ráfordítást, ugyanakkor 
növeli a berendezések költségét.

(7) Az elmúlt évtizedben a 
rádiófrekvenciás azonosításon alapuló 
elektronikus azonosítási rendszerek 
jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ez a 
technológia lehetővé teszi az egyedi 
állatazonosító kódok gyorsabb és 
pontosabb beolvasását közvetlenül az 
adatfeldolgozási rendszerekbe, ami 
csökkenti az esetlegesen fertőzött állatok 
vagy fertőzött élelmiszer nyomon 
követéséhez szükséges idő- és 
munkaerőköltség-ráfordítást, fejlettebb 
adatbázisokat eredményez és – betegségek 
kitörése esetén – fokozza az azonnali 
reagálási képességet, ugyanakkor növeli a 
berendezések költségét.

Or. en

Módosítás 20
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elmúlt évtizedben a (7) Az elmúlt évtizedben a 
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rádiófrekvenciás azonosításon alapuló 
elektronikus azonosítási rendszerek 
jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ez a 
technológia lehetővé teszi az egyedi 
állatazonosító kódok gyorsabb és 
pontosabb beolvasását közvetlenül az 
adatfeldolgozási rendszerekbe, ami 
csökkenti az esetlegesen fertőzött állatok 
vagy fertőzött élelmiszer nyomon 
követéséhez szükséges idő- és 
munkaerőköltség-ráfordítást, ugyanakkor 
növeli a berendezések költségét. 

rádiófrekvenciás azonosításon alapuló 
elektronikus azonosítási rendszerek 
jelentős fejlődésen mentek keresztül, noha 
még mindig ISO-szabványokat kell 
alkalmazni és a rendszereket még 
szarvasmarhákon is ki kell próbálni. Ez a 
technológia lehetővé teszi az egyedi 
állatazonosító kódok gyorsabb és 
pontosabb beolvasását közvetlenül az 
adatfeldolgozási rendszerekbe, ami 
csökkenti az esetlegesen fertőzött állatok 
vagy fertőzött élelmiszer nyomon 
követéséhez szükséges idő- és 
munkaerőköltség-ráfordítást, ugyanakkor 
növeli a berendezések költségét. 

Or. es

Módosítás 21
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elmúlt évtizedben a 
rádiófrekvenciás azonosításon alapuló 
elektronikus azonosítási rendszerek 
jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ez a 
technológia lehetővé teszi az egyedi 
állatazonosító kódok gyorsabb és 
pontosabb beolvasását közvetlenül az 
adatfeldolgozási rendszerekbe, ami 
csökkenti az esetlegesen fertőzött állatok 
vagy fertőzött élelmiszer nyomon 
követéséhez szükséges idő- és 
munkaerőköltség-ráfordítást, ugyanakkor 
növeli a berendezések költségét.

(7) Az elmúlt évtizedben a 
rádiófrekvenciás azonosításon alapuló 
elektronikus azonosítási rendszerek 
jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ez a 
technológia lehetővé teszi az egyedi 
állatazonosító kódok gyorsabb és 
pontosabb beolvasását közvetlenül az 
adatfeldolgozási rendszerekbe, ami 
csökkenti az esetlegesen fertőzött állatok 
vagy fertőzött élelmiszer nyomon 
követéséhez szükséges idő- és 
munkaerőköltség-ráfordítást, ugyanakkor 
növeli a berendezések költségét.
Amennyiben az elektronikus azonosításba 
hiba csúszik, a csődöt mondott technika 
miatt nem szabad a mezőgazdasági 
termelőkre pénzbüntetést kiszabni.
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Or. de

Módosítás 22
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elmúlt évtizedben a 
rádiófrekvenciás azonosításon alapuló 
elektronikus azonosítási rendszerek 
jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ez a 
technológia lehetővé teszi az egyedi 
állatazonosító kódok gyorsabb és 
pontosabb beolvasását közvetlenül az 
adatfeldolgozási rendszerekbe, ami 
csökkenti az esetlegesen fertőzött állatok 
vagy fertőzött élelmiszer nyomon 
követéséhez szükséges idő- és 
munkaerőköltség-ráfordítást, ugyanakkor 
növeli a berendezések költségét.

(7) Az elmúlt évtizedben fejlődtek a 
rádiófrekvenciás azonosításon alapuló 
elektronikus azonosítási rendszerek. Ez a 
technológia lehetővé teszi az egyedi 
állatazonosító kódok gyorsabb és 
pontosabb beolvasását közvetlenül az 
adatfeldolgozási rendszerekbe, ami 
csökkenti az esetlegesen fertőzött állatok 
vagy fertőzött élelmiszer nyomon 
követéséhez szükséges időráfordítást. 
Mindazonáltal a meglévő jelentős 
gyakorlati problémák továbbra is 
akadályozzák az elektronikus azonosítási 
rendszerek hatékony működését, 
különösen a technológia helyes 
alkalmazása tekintetében.

Or. en

Módosítás 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az EID terén bekövetkezett technikai 
fejlődés miatt számos tagállam a 
szarvasmarhákra vonatkozó EID önkéntes 
bevezetése mellett döntött. Ezek a 
kezdeményezések valószínűleg oda 
vezetnek, hogy az egyes tagállamok vagy 
érdekelt felek eltérő rendszereket fognak 

(9) Az EID terén bekövetkezett technikai 
fejlődés miatt számos tagállam a 
szarvasmarhákra vonatkozó EID önkéntes 
bevezetése mellett döntött. Ezek a 
kezdeményezések valószínűleg oda 
vezetnek, hogy az egyes tagállamok vagy 
érdekelt felek eltérő rendszereket fognak 
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kidolgozni. Ez a fejlemény akadályozhatja 
a műszaki szabványok későbbi 
harmonizációját az Unióban.

kidolgozni. Ez a fejlemény akadályozhatja 
a műszaki szabványok későbbi 
harmonizációját az Unióban. Időben 
biztosítani kell, hogy a tagállamokban 
alkalmazott rendszerek átjárhatóak 
legyenek.

Or. de

Módosítás 24
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A szarvasmarhafélék elektronikus 
azonosítási rendszere bevezetésének 
lehetőségéről szóló, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett bizottsági 
jelentés16 arra a következtetésre jutott, 
hogy a rádiófrekvenciás azonosítás eljutott 
a gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő 
fejlettségi szintre. A jelentés megállapítja 
továbbá, hogy célszerű lenne átállni a 
szarvasmarhák elektronikus azonosítására 
az Unióban, mivel ez más előnyök mellett 
az igazgatási terheket is csökkentené

(10) A szarvasmarhafélék elektronikus 
azonosítási rendszere bevezetésének 
lehetőségéről szóló, a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett bizottsági 
jelentés16 arra a következtetésre jutott, 
hogy a rádiófrekvenciás azonosítás eljutott 
a gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő 
fejlettségi szintre. A jelentés megállapítja 
továbbá, hogy a rendkívül magas 
költségek ellenére célszerű lenne átállni a 
szarvasmarhák elektronikus azonosítására 
az Unióban, mivel ez más előnyök mellett 
az igazgatási terheket is csökkentené

Or. es

Módosítás 25
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egyes harmadik országok már 
bevezettek fejlett EID-technológiák 
alkalmazását lehetővé tevő szabályokat. 

törölve
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Az Uniónak is hasonló szabályozást 
kellene bevezetnie a kereskedelem 
elősegítése és az ágazat 
versenyképességének növelése érdekében.

Or. es

Módosítás 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az 1760/2000/EK rendeletben 
meghatározott hagyományos füljelzőkön 
kívül más típusú elektronikus azonosítók, 
például lenyelhető jeladók, elektronikus 
füljelzők és beültethető jeladók is 
használhatók az állatok egyedi 
azonosítására. Ezért indokolt a rendeletben 
szereplő azonosítási módok kiterjesztése az 
elektronikus azonosítás alkalmazásának 
lehetővé tétele érdekében.

(15) Az 1760/2000/EK rendeletben 
meghatározott hagyományos füljelzőkön 
kívül más típusú elektronikus azonosítók, 
például elektronikus füljelzők és 
beültethető jeladók is használhatók az 
állatok egyedi azonosítására. Ezért indokolt 
a rendeletben szereplő azonosítási módok 
kiterjesztése az elektronikus azonosítás 
alkalmazásának lehetővé tétele érdekében.

Or. it

Módosítás 27
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 
érinthetne egyes gazdasági szereplőket. 
Ezért az EID bevezetését önkéntes 
rendszerben lenne helyénvaló megoldani. 
Egy ilyen rendszerben az EID-t azok az 
állattartók választanák, akiknek annak 
bevezetése közvetlen gazdasági előnnyel 

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 
érinthetne egyes gazdasági szereplőket. 
Ezért az EID kötelező végrehajtása 
tekintetében helyénvaló lenne átmeneti 
időszakot bevezetni.
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jár.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus azonosítási rendszer hosszú távú általános előnyeire tekintettel fontos célul 
tűzni a jövőbeni kötelezővé tételt. A kötelező elektronikus azonosítási rendszerre vonatkozó 
átmeneti időszak lehetővé tenné egyes piaci szereplők számára, hogy idővel alkalmazkodjanak 
az új rendszerhez, ily módon pedig minimálisra csökkenjenek a kedvezőtlen gazdasági 
hatások.

Módosítás 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 
érinthetne egyes gazdasági szereplőket. 
Ezért az EID bevezetését önkéntes 
rendszerben lenne helyénvaló megoldani. 
Egy ilyen rendszerben az EID-t azok az 
állattartók választanák, akiknek annak 
bevezetése közvetlen gazdasági előnnyel 
jár.

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 
érinthetne egyes gazdasági szereplőket. 
Ezért helyénvaló, hogy a tagállamok –
akár állami támogatási, akár 
vidékfejlesztési programok keretében –
biztosítsák az elektronikus azonosítás 
alkalmazásához szükséges pénzügyi 
eszközöket a mezőgazdasági termelők 
számára.

Or. en

Módosítás 29
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 
érinthetne egyes gazdasági szereplőket. 

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 
érinthetne egyes gazdasági szereplőket. 
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Ezért az EID bevezetését önkéntes 
rendszerben lenne helyénvaló megoldani. 
Egy ilyen rendszerben az EID-t azok az 
állattartók választanák, akiknek annak 
bevezetése közvetlen gazdasági előnnyel 
jár.

Ezért az EID bevezetését önkéntes 
rendszerben lenne helyénvaló megoldani.

Or. en

Módosítás 30
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 
érinthetne egyes gazdasági szereplőket. 
Ezért az EID bevezetését önkéntes 
rendszerben lenne helyénvaló megoldani. 
Egy ilyen rendszerben az EID-t azok az 
állattartók választanák, akiknek annak 
bevezetése közvetlen gazdasági előnnyel 
jár.

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 
érinthetne egyes gazdasági szereplőket. 
Ezért az EID bevezetését önkéntes 
rendszerben lenne helyénvaló megoldani. 
Egy ilyen rendszerben az EID-t azok az 
állattartók választanák, akiknek annak 
bevezetése közvetlen gazdasági előnnyel 
jár. Kívánatos továbbá, hogy a 
tagállamokban alkalmazott elektronikus 
azonosítási rendszerek kompatibilisek 
legyenek.

Or. de

Módosítás 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 
érinthetne egyes gazdasági szereplőket. 
Ezért az EID bevezetését önkéntes 

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban biztosítaná az 
élelmiszerbiztonság megfelelő szintjét az 
európai polgárok számára. Ezért – a 
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rendszerben lenne helyénvaló megoldani. 
Egy ilyen rendszerben az EID-t azok az 
állattartók választanák, akiknek annak 
bevezetése közvetlen gazdasági előnnyel 
jár.

hagyományos füljelző-készlet 
felhasználása érdekében – átmeneti időt
kellene biztosítani az EID bevezetésére. 
Egy ilyen rendszerben az EID-t azok az 
állattartók választanák rövid időn belül, 
akiknek annak bevezetése közvetlen 
gazdasági előnnyel jár. 

Or. it

Módosítás 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamok nagy mértékben eltérő 
állattartási rendszerekkel, gazdálkodási 
gyakorlattal és ágazati szervezetekkel 
rendelkeznek. A tagállamoknak ezért 
lehetővé kellene tenni, hogy területükön 
az EID-t csak akkor vezessék be 
kötelezően, amikor az említett tényezők 
fényében azt indokoltnak tartják.

törölve

Or. it

Módosítás 33
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamok nagy mértékben eltérő 
állattartási rendszerekkel, gazdálkodási 
gyakorlattal és ágazati szervezetekkel 
rendelkeznek. A tagállamoknak ezért 
lehetővé kellene tenni, hogy területükön az
EID-t csak akkor vezessék be kötelezően, 
amikor az említett tényezők fényében azt 

(17) A tagállamok nagy mértékben eltérő 
állattartási rendszerekkel, gazdálkodási 
gyakorlattal és ágazati szervezetekkel 
rendelkeznek. A tagállamoknak ezért 
lehetővé kellene tenni, hogy területükön 
fokozatosan kötelező EID-t vezessenek be 
és hajtsanak végre.
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indokoltnak tartják.

Or. en

Indokolás

A korábbi szabályozással kapcsolatos tapasztalatok szerint a fokozatos végrehajtás lehetővé 
tétele megfelelő módja annak, hogy adott időkereten belül elérjék a kitűzött célt.

Módosítás 34
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamok nagy mértékben eltérő 
állattartási rendszerekkel, gazdálkodási 
gyakorlattal és ágazati szervezetekkel 
rendelkeznek. A tagállamoknak ezért 
lehetővé kellene tenni, hogy területükön az 
EID-t csak akkor vezessék be kötelezően, 
amikor az említett tényezők fényében azt 
indokoltnak tartják.

(17) A tagállamok nagy mértékben eltérő 
állattartási rendszerekkel, gazdálkodási 
gyakorlattal és ágazati szervezetekkel 
rendelkeznek. A tagállamoknak ezért 
lehetővé kellene tenni, hogy területükön az 
EID-t csak akkor vezessék be kötelezően, 
amikor az említett tényezők fényében azt 
indokoltnak tartják, és ha konzultáltak a 
szarvasmarha-ágazatot képviselő 
szervezetekkel.

Or. fr

Indokolás

Mivel a szarvasmarhafélék elektronikus azonosításának esetleges bevezetése közvetlenül 
érinti a szarvasmarha-ágazatot, a vonatkozó döntés meghozatala előtt konzultációt kell 
folytatni az ágazatot képviselő szervezetekkel.

Módosítás 35
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamok nagy mértékben eltérő (17) A tagállamok nagy mértékben eltérő 
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állattartási rendszerekkel, gazdálkodási 
gyakorlattal és ágazati szervezetekkel 
rendelkeznek. A tagállamoknak ezért 
lehetővé kellene tenni, hogy területükön az 
EID-t csak akkor vezessék be kötelezően, 
amikor az említett tényezők fényében azt 
indokoltnak tartják.

állattartási rendszerekkel, gazdálkodási 
gyakorlattal és ágazati szervezetekkel 
rendelkeznek. A tagállamoknak ezért 
lehetővé kellene tenni, hogy területükön az 
EID-t csak akkor vezessék be kötelezően, 
amikor a mezőgazdasági termelőkkel 
együttműködésben megvizsgált említett 
tényezők, különösen a mezőgazdasági 
kistermelőkre gyakorolt lehetséges 
hatások fényében azt indokoltnak tartják.
A belső piacon belüli versenytorzulást 
feltétlenül el kell kerülni.

Or. de

Módosítás 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Annak érdekében, hogy a jövőben 
biztosítható legyen az azonosítási 
rendszerek összehangolt alkalmazása, 
ajánlatos, hogy az átmeneti időszak 
lejárata után az önkéntesen alkalmazott 
elektronikus azonosítási rendszert minden 
tagállamban kötelezővé tegyék.

Or. de

Módosítás 37
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az Unióba harmadik országokból 
belépő állatokra ugyanazok az azonosítási 
követelmények vonatkoznak, mint az 

(18) Az Unióba harmadik országokból 
érkező állatokra és húsra ugyanazok az 
azonosítási és nyomonkövethetőségi 
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Unióban született állatokra. követelmények vonatkoznak, mint az 
Unióban született állatokra. 

Or. es

Módosítás 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az 1760/2000/EK rendelet előírja, 
hogy az illetékes hatóság minden, a 
rendelet szerint azonosítandó állatnak 
marhalevelet adjon ki. Ez jelentős 
igazgatási terhet ró a tagállamokra. A 
tagállamok által létrehozott számítógépes 
adatbázisok képesek megfelelően
biztosítani a szarvasmarhafélék belföldi 
szállításának nyomon követését. 
Marhaleveleket ezért csak az Unión belüli 
kereskedelem céljára lenne indokolt 
kibocsátani. Miután a nemzeti 
számítógépes adatbázisok közötti adatcsere 
megvalósul, a marhalevelek kiadására 
vonatkozó követelmény az Unión belüli 
kereskedelemre szánt állatok esetére sem 
fog vonatkozni.

(19) Az 1760/2000/EK rendelet előírja, 
hogy az illetékes hatóság minden, a 
rendelet szerint azonosítandó állatnak 
marhalevelet adjon ki. Ez jelentős 
igazgatási terhet ró a tagállamokra. A 
tagállamok által létrehozott számítógépes 
adatbázisok képesek megfelelően
biztosítani a szarvasmarhafélék belföldi 
szállításának nyomon követését. 
Marhaleveleket ezért csak az Unión belüli 
kereskedelem céljára lenne indokolt 
kibocsátani. Miután a nemzeti 
számítógépes adatbázisok közötti adatcsere 
megvalósul, a marhalevelek kiadására 
vonatkozó követelmény az Unión belüli 
kereskedelemre szánt állatok esetére sem 
fog vonatkozni. Mindenesetre a jelenlegi 
marhalevélnek – mind a jelenlegi 
nyomtatott, mind pedig a jövőbeni 
elektronikus formájában – tartalmaznia 
kell a referenciapéldánynak az EID 
bevezetéséhez és nyilvántartásához 
készített genetikai térképét.

Or. it

Módosítás 39
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az 1760/2000/EK rendelet előírja, 
hogy az illetékes hatóság minden, a 
rendelet szerint azonosítandó állatnak 
marhalevelet adjon ki. Ez jelentős 
igazgatási terhet ró a tagállamokra. A 
tagállamok által létrehozott számítógépes 
adatbázisok képesek megfelelően
biztosítani a szarvasmarhafélék belföldi 
szállításának nyomon követését. 
Marhaleveleket ezért csak az Unión belüli 
kereskedelem céljára lenne indokolt 
kibocsátani. Miután a nemzeti 
számítógépes adatbázisok közötti adatcsere 
megvalósul, a marhalevelek kiadására 
vonatkozó követelmény az Unión belüli 
kereskedelemre szánt állatok esetére sem 
fog vonatkozni.

(19) Az 1760/2000/EK rendelet előírja, 
hogy az illetékes hatóság minden, a 
rendelet szerint azonosítandó állatnak 
marhalevelet adjon ki. Ez jelentős 
igazgatási terhet ró a tagállamokra. A 
tagállamok által létrehozott számítógépes 
adatbázisoknak megfelelően biztosítaniuk 
kell a szarvasmarhafélék belföldi 
szállításának nyomon követését. 
Marhaleveleket ezért csak az Unión belüli 
kereskedelem céljára lenne indokolt 
kibocsátani. Miután a nemzeti 
számítógépes adatbázisok közötti adatcsere 
megvalósul, a marhalevelek kiadására 
vonatkozó követelmény az Unión belüli 
kereskedelemre szánt állatok esetére sem 
fog vonatkozni.

Or. en

Módosítás 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Mindezidáig még nem született 
külön jogszabály a klónozásról. A 
közvélemény-kutatások eredményei 
azonban azt mutatják, hogy e kérdés az 
európai nyilvánosság körében óriási 
érdeklődésre tart számot. Ezért célszerű 
biztosítani, hogy a klónozott állatokból 
vagy utódaikból származó marhahúst 
ennek megfelelően címkézzék. Ez a 
rendelkezés átmenetileg alkalmazandó 
mindaddig, amíg nem vezetnek be külön 
jogszabályt, amely tiltja klónozott 
állatokból vagy utódaikból származó 
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élelmiszertermékek forgalmazását.

Or. en

Módosítás 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) A marhahús címkézését évek óta 
megfelelően szabályozzák, amely 
mintaként szolgálhat általában a hús 
címkézése tekintetében. Mindazonáltal a 
címkézés terén nem biztosított 
maradéktalanul az átláthatóság a 
fogyasztók felé azokban az esetekben, 
amikor a marhahús géntechnológiával 
módosított szervezetekkel etettek állatoktól 
származik. Mivel a lakosság részéről 
egyértelmű az ezzel kapcsolatos igény, 
helyénvaló kötelező címkézési 
követelményeket bevezetni a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel etetett állatokból származó 
marhahúsra vonatkozóan azzal a céllal, 
hogy a későbbiekben minden állati 
eredetű termék tekintetében biztosítsák a 
megfelelő címkézést.

Or. en

Módosítás 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni.

törölve

Or. it

Indokolás

Számos gazdasági szereplő sikerrel használja e fontos eszközt egyéb olyan hasznos 
tájékoztatások (az állat fajtája, neme és kora, a takarmányozás módja stb.) nyújtására, 
amelyek a tudatos és tájékozott vásárlás jegyében érdeklik a vásárlókat. E rendelkezések 
hatályon kívül helyezése révén joghézag alakulna ki, és ennek következtében – megfelelő és 
szigorú ellenőrzési mechanizmus nélkül – különböző önkéntes marhahús-címkézési rendszerek 
terjednének el.

Módosítás 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 

törölve
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hatályon kívül kell helyezni.

Or. it

Indokolás

A jelenlegi önkéntes címkézési rendszer mindezidáig sikeres volt mind az egész marhahús-
ágazat szervezése, mind pedig a hús végső fogyasztója felé irányuló tájékoztatás 
szempontjából.

Módosítás 44
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni.

törölve

Or. en

Módosítás 45
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
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önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát
hatályon kívül kell helyezni.

önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A kötelező 
címkézésen – például a fajta, a 
takarmányozás és az állattartás 
feltüntetésén – túlmutató minden egyéb 
címkézési specifikáció rendkívül fontos a 
fogyasztók, illetve a mezőgazdasági 
termelők számára is, akik e címkézést 
termékeik forgalmazásánál használják. 
Ezért annak biztosítása érdekében, hogy 
az információk pontosak és megbízhatóak 
legyenek, ezt a szakaszt fenn kell tartani.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelők számára fontos tényező, hogy termékeik forgalmazása optimális 
legyen. Az illetékes hatóságok általi jóváhagyás biztosítja a címkén feltüntetett különleges 
információk pontosságát és megbízhatóságát. E jóváhagyás hiányában a fogyasztók nem 
tudnak megbízni a termékek címkézésében, ezért az önkéntes címkézési rendszert továbbra is 
fenn kell tartani.

Módosítás 46
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni.

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Az önkéntes címkézési 
rendszerre vonatkozó szabályokat tehát 
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hatályon kívül kell helyezni. E hatályon 
kívül helyezést azonban a fogyasztók 
védelmét biztosító általános szabályok 
meghatározásával kell ellensúlyozni.

Or. fr

Indokolás

Bár az önkéntes címkézés „rendszerét” (a címkézési specifikációkkal, szankciókkal stb. 
együtt) célszerű lenne megszüntetni, maga az önkéntes címkézés továbbra is fennmarad. Ezért 
ennek keretbe foglalása és a fogyasztók védelme érdekében általános szabályokat kell 
meghatározni (objektív, az illetékes hatóságok által ellenőrizhető és a fogyasztók számára 
érthető információk). Ezek az általános szabályok a címkézésre vonatkozó horizontális 
jogszabályozást egészítik ki.

Módosítás 47
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni.

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. Tekintettel a 
marha- és borjúhúságazatban az említett 
rendelet elfogadása óta végbement 
fejlődésre, szükségessé vált az önkéntes 
marhahús-címkézési rendszer 
felülvizsgálata. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni. A fentiek
sérelme nélkül, az önkéntes marhahús-
címkézési rendszernek a többi ágazattal 
összhangban álló megfelelő szabályozása 
érdekében ennek a törlésnek csak akkor 
szabad hatályba lépnie, ha a II. szakasz
helyébe az állati termékek értékesítési 
szabályaira vonatkozó uniós jogszabályok 
továbbfejlesztett rendelkezései, vagy 
ezekkel egyenértékű más szabályozás 
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lépnek.

Or. es

Módosítás 48
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni.

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. Tekintettel a 
marha- és borjúhúságazatban az említett 
rendelet elfogadása óta végbement 
fejlődésre, szükségessé vált az önkéntes 
marhahús-címkézési rendszer 
felülvizsgálata. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni. A fentiek 
sérelme nélkül, az önkéntes marhahús-
címkézési rendszernek a többi ágazattal 
összhangban álló megfelelő szabályozása 
érdekében ennek a törlésnek csak akkor 
szabad hatályba lépnie, ha a II. szakasz 
helyébe az állati termékek értékesítési 
szabályaira vonatkozó uniós jogszabályok 
továbbfejlesztett rendelkezései, vagy 
ezekkel egyenértékű más szabályozás 
lépnek

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslata nyomán joghézag keletkezhet az önkéntes címkézés területén, ami a 
termékek hozzáadott-értékének növelését elősegítő hasznos információkat nyújt, ezáltal pedig 
előnyös mind az ágazat, mind a fogyasztók számára.
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Módosítás 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni.

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében.

Or. it

Módosítás 50
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát
hatályon kívül kell helyezni.

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. Ezek a 
szabályok fontos információkkal 
szolgálnak a fogyasztók számára a 
marhahústermelés különböző módjairól, 
és ezért ezt a szakaszt fenn kell tartani.

Or. en
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Módosítás 51
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni.

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni. Minden 
esetben az 1169/2011/EU rendeletben 
megállapított horizontális címkézési 
szabályok vonatkoznak a marhahús 
címkéjén szereplő azon információkra, 
amelyek nem tartoznak az 1760/2000/EK 
rendelet 13–15. cikkében előírt kötelező 
marhahús-címkézési rendszer hatálya alá.

Or. en

Módosítás 52
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
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specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni.

specifikációk tekintetében. Ez a rendszer 
hasznos információkkal szolgál a 
fogyasztók számára. Ezt a szakaszt tehát 
fenn kell tartani.

Or. en

Módosítás 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A szarvasmarhák és a marhahús 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
megfelelő működéséhez szükséges 
szabályok alkalmazásának biztosítása 
érdekében a jogi aktusoknak a Szerződés 
290. cikkével összhangban történő 
elfogadására vonatkozó hatáskört a 
Bizottságra kell ruházni az alábbiak 
tekintetében: a szarvasmarhafélék 
azonosításának alternatív módjaira 
vonatkozó követelmények; különleges 
körülmények, amelyek fennállása esetén a 
tagállamok meghosszabbíthatják az 
azonosítási mód alkalmazásának maximális 
időtartamát; a tagállamok számítógépes 
adatbázisai közötti adatcsere körébe tartozó 
adatok; egyes jelentési kötelezettségek 
maximális időtartalma; az azonosítási 
módokra vonatkozó követelmények; a 
marhalevelekben és egyes gazdaságok által 
vezetett állomány-nyilvántartásokban 
található információk; a minimálisan 
elvégzendő hivatalos ellenőrzési feladatok; 
a különféle hegyvidéki területeken nyári 
legeltetésre hajtott szarvasmarhafélék 
mozgásának azonosítása és nyilvántartása; 
bizonyos termékek címkézésére vonatkozó 
– az 1760/2000/EK rendeletben 
meghatározottakkal egyenértékű –

(22) A szarvasmarhák és a marhahús 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
megfelelő működéséhez szükséges 
szabályok alkalmazásának biztosítása 
érdekében a jogi aktusoknak a Szerződés 
290. cikkével összhangban történő 
elfogadására vonatkozó hatáskört a 
Bizottságra kell ruházni az alábbiak 
tekintetében: a szarvasmarhafélék 
azonosításának alternatív módjaira 
vonatkozó követelmények; különleges 
körülmények, amelyek fennállása esetén a 
tagállamok meghosszabbíthatják az 
azonosítási mód alkalmazásának maximális 
időtartamát; a tagállamok számítógépes 
adatbázisai közötti adatcsere körébe tartozó 
adatok; egyes jelentési kötelezettségek 
maximális időtartalma; az azonosítási 
módokra vonatkozó követelmények; a 
marhalevelekben és egyes gazdaságok által 
vezetett állomány-nyilvántartásokban 
található információk; a minimálisan 
elvégzendő hivatalos ellenőrzési feladatok; 
a különféle hegyvidéki területeken nyári 
legeltetésre hajtott szarvasmarhafélék 
mozgásának azonosítása és nyilvántartása; 
bizonyos termékek címkézésére vonatkozó 
– az 1760/2000/EK rendeletben 
meghatározottakkal egyenértékű –
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szabályok; a darált marhahús, marhahús-
nyesedék és darabolt marhahús 
meghatározása; a különleges feliratok, 
amelyek a címkékre kerülhetnek; az 
eredetmegjelölés egyszerűsítésével 
kapcsolatos címkézési rendelkezések; 
bizonyos állatcsoportok maximális mérete 
és összetétele; a darabolt hús 
csomagolására vonatkozó címkézési 
feltételekhez kapcsolódó jóváhagyási 
eljárások. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten.
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

szabályok; a darált marhahús, marhahús-
nyesedék és darabolt marhahús 
meghatározása; bizonyos állatcsoportok 
maximális mérete és összetétele; a darabolt 
hús csomagolására vonatkozó címkézési 
feltételekhez kapcsolódó jóváhagyási 
eljárások. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten.
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. it

Indokolás

Nem helyénvaló előírni, hogy a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat alkalmazzon 
a címkéken esetlegesen feltüntetett feliratok, valamint az eredetmegjelölés egyszerűsítésével 
kapcsolatos címkézési rendelkezések felülvizsgálatának vonatkozásában, mivel ezek fontos 
szerepet játszanak az átláthatóság és a piacon való nyomon követhetőség szempontjából.

Módosítás 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
1760/2000/EK rendelet
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 2. cikk a következő 
fogalommeghatározással egészül ki:
„klónozott állatok”: olyan állatok, 
amelyeket aszexuális, mesterséges 
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reprodukciós módszerrel nemzettek egy 
egyedi állat genetikailag azonos vagy 
majdnem azonos másolatának előállítása 
céljából,

Or. en

Módosítás 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b pont (új)
1760/2000/EK rendelet
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 2. cikk a következő 
fogalommeghatározással egészül ki:
„klónozott állatok utódai”: olyan állatok, 
amelyeket szexuális reprodukció során 
nemzettek, ahol legalább az egyik felmenő 
klónozott állat,

Or. en

Módosítás 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 c pont (új)
1760/2000/EK rendelet
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A 2. cikk a következő 
fogalommeghatározással egészül ki:
„géntechnológiával módosított 
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takarmány”: az 1829/2003/EK rendelet 2. 
cikkének 7. pontjában meghatározott 
takarmány.

Or. en

Módosítás 57
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1760/2000/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a 3. cikk első bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„a) az állatok egyedi azonosítására 
szolgáló azonosító eszköz;”

Or. de

Módosítás 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
1760/2000/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok nemzeti rendelkezéseket 
vezethetnek be, hogy az (1) bekezdésben 
előírt két azonosító eszköz egyikeként 
kötelezővé tegyék az elektronikus 
azonosítót.

törölve

Az ezzel a lehetőséggel élő tagállamoknak 
a vonatkozó nemzeti rendelkezések 
szövegét benyújtják a Bizottságnak.

Or. it
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Módosítás 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
1760/2000/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok nemzeti rendelkezéseket 
vezethetnek be, hogy az (1) bekezdésben 
előírt két azonosító eszköz egyikeként 
kötelezővé tegyék az elektronikus 
azonosítót.

(2) A tagállamok az e rendelet
hatálybalépését követő 5 éves átmeneti 
időszakon belül nemzeti rendelkezéseket 
vezethetnek be, hogy az (1) bekezdésben 
előírt két azonosító eszköz egyikeként 
kötelezővé tegyék az elektronikus 
azonosítót. Legkésőbb az átmeneti időszak 
lejáratát követően az (1) bekezdésben 
előírt két azonosító eszköz egyikeként 
kötelezővé válik az elektronikus 
azonosítási rendszer alkalmazása.

Or. de

Módosítás 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
1760/2000/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezzel a lehetőséggel élő tagállamoknak
a vonatkozó nemzeti rendelkezések 
szövegét benyújtják a Bizottságnak.

A tagállamok a vonatkozó nemzeti 
rendelkezések szövegét benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. de

Módosítás 61
Kartika Tamara Liotard
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
1760/2000/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezzel a lehetőséggel élő tagállamoknak
a vonatkozó nemzeti rendelkezések 
szövegét benyújtják a Bizottságnak.

Az ezzel a lehetőséggel élő tagállamok a 
vonatkozó nemzeti rendelkezések szövegét 
benyújtják a Bizottságnak. A Bizottság 
tájékoztatja a többi tagállamot ezekről a 
nemzeti rendelkezésekről, és azokat 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 62
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
1760/2000/EK rendelet
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok legkésőbb az e rendelet 
hatálybalépését követően tíz évvel kötelező 
elektronikus azonosítást vezetnek be.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus azonosítás e jogszabály keretében történő végrehajtása szükséges lépést jelent 
a jelenlegi szabályozás frissítését illetően. Az EID csökkentené a terheket, egyszerűsítené a 
nyilvántartást és biztosítaná az állatok nyomon követhetőségét. Ezért a jogszabályban meg 
kell határozni a kötelező elektronikus azonosítási rendszer végrehajtására vonatkozó 
időkeretet. A tíz év megfelelő, minden tagállam által megvalósítható időkeretnek tűnik.

Módosítás 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
1760/2000/EK rendelet
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A Bizottság biztosítja, hogy az 
alkalmazott nemzeti azonosító eszközök 
átjárhatóak legyenek.

Or. de

Módosítás 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
1760/2000/EK rendelet
4 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a rendeltetési gazdaság 
egy olyan tagállamban található, amely 
nemzeti rendelkezéseket vezetett be a 
4. cikk (2) bekezdésében említett 
elektronikus azonosító kötelező 
használatára vonatkozóan, az állatokat az 
Unión belüli rendeltetési gazdaságban a 
rendeltetési tagállam által meghatározott 
időtartamon belül elektronikus 
azonosítóval kell ellátni.

törölve

Or. it

Módosítás 65
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
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1760/2000/EK rendelet
4 c cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyik tagállamból a másikba szállított 
állatok azonosítása

Az 1760/2000/EK rendeletben 
meghatározott időpontok után született és 
az egyik tagállamból a másikba szállított 
állatok azonosítása

Or. de

Módosítás 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
1760/2000/EK rendelet
4 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben a rendeltetési gazdaság 
egy olyan tagállamban található, amely 
nemzeti rendelkezéseket vezetett be az 
elektronikus azonosító kötelező 
használatára vonatkozóan, az állatokat 
elektronikus azonosítóval látják el:

törölve

a) a rendeltetési tagállamban található 
gazdaságba történő szállítás előtt; vagy
b) a rendeltetési gazdaságban, a 
rendeltetési gazdaság helye szerinti 
tagállam által meghatározott időtartamon 
belül.
A b) pontban meghatározott időtartam 
nem haladhatja meg az állatok 
rendeltetési gazdaságba történő 
megérkezésétől számított 20 napot. Az 
azonosító eszközt minden esetben még az 
előtt felhelyezik az állatokra, mielőtt 
elhagynák a rendeltetési gazdaságot.
Az első albekezdés azonban nem 
vonatkozik a közvetlenül egy, az 



PE480.879v01-00 36/54 AM\891723HU.doc

HU

elektronikus azonosító kötelező 
használatára vonatkozó rendelkezéseket 
bevezető tagállam területén található 
vágóhídra szánt állatokra, feltéve, hogy az 
állatokat az említett állat-egészségügyi 
vizsgálatok elvégzését követő 20 napon 
belül levágják.

Or. it

Módosítás 67
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
1760/2000/EK rendelet
4 c cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendeltetési tagállamban található 
gazdaságba történő szállítás előtt; vagy

törölve

Or. de

Módosítás 68
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
1760/2000/EK rendelet
4 c cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendeltetési tagállamban található 
gazdaságba történő szállítás előtt; vagy

törölve

Or. es

Módosítás 69
Kartika Tamara Liotard
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
1760/2000/EK rendelet
4 d cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az azonosító eszköz az illetékes hatóság 
engedélye és ellenőrzése nélkül nem 
távolítható el, vagy cserélhető ki. Az 
engedély csak akkor adható meg, ha az 
eltávolítás vagy csere nem veszélyezteti az 
állat nyomonkövethetőségét.

Az azonosító eszköz az illetékes hatóság 
engedélye és ellenőrzése nélkül nem 
módosítható, távolítható el vagy cserélhető 
ki. Az engedély csak akkor adható meg, ha 
a módosítás, az eltávolítás vagy csere nem 
veszélyezteti az állat nyomon 
követhetőségét.

Or. en

Módosítás 70
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – 1 francia bekezdés
1760/2000/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azt követően folytathatnak 
elektronikus adatcserét számítógépes 
adatbázisaik között, hogy a Bizottság 
elismerte az adatcserére szolgáló rendszer 
teljes működőképességét.

A tagállamok azt követően folytathatnak 
elektronikus adatcserét számítógépes 
adatbázisaik között, hogy a Bizottság 
elismerte az adatcserére szolgáló rendszer 
teljes működőképességét. Ennek 
végrehajtása során a mezőgazdasági 
üzemek érdekeinek védelme érdekében 
biztosítani kell az adatok védelmét, illetve 
meg kell akadályozni a visszaéléseket.

Or. de

Módosítás 71
Christa Klaß
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1760/2000/EK rendelet
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A 6. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

Or. en

Módosítás 72
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1760/2000/EK rendelet
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam nem végez 
elektronikus adatcserét más 
tagállamokkal az 5. cikkben említett 
elektronikus adatcsererendszer keretében:

törölve

Or. de

Módosítás 73
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1760/2000/EK rendelet
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóság az adott tagállam 
számítógépes adatbázisában található 
információk alapján marhalevelet állít ki 
minden, az Unión belüli kereskedelemre 

törölve



AM\891723HU.doc 39/54 PE480.879v01-00

HU

szánt állatra vonatkozóan;

Or. de

Módosítás 74
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1760/2000/EK rendelet
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden olyan állatot, amelynek 
marhalevelet állítottak ki, a marhalevél 
kíséri az egyik tagállamból a másikba 
történő szállítás során;

törölve

Or. de

Módosítás 75
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1760/2000/EK rendelet
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az állatnak a rendeltetési gazdaságba 
történő megérkezését követően az állatot 
kísérő marhalevelet leadják a rendeltetési 
gazdaság szerinti tagállam illetékes 
hatóságának.”

törölve

Or. de

Módosítás 76
Kartika Tamara Liotard
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
1760/2000/EK rendelet
6 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a harmadik országba exportált állatok 
esetében az utolsó állattartó adja le a 
marhalevelet a kivitel helye szerinti 
illetékes hatóságnak.

Or. en

Módosítás 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – b pont
1760/2000/EK rendelet
7 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek 
ahhoz a számítógépes adatbázishoz, amely 
tartalmazza a nyilvántartásban rögzítendő 
információkat; valamint

a) közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek 
ahhoz a számítógépes adatbázishoz, amely 
tartalmazza a nyilvántartásban rögzítendő 
információkat.

Or. en

Módosítás 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – b pont
1760/2000/EK rendelet
7 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az esemény időpontját követő 
huszonnégy órán belül felviszi a 
naprakész információkat a számítógépes 

törölve
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adatbázisba.”

Or. en

Indokolás

A huszonnégy órás időkeret problémát jelent, mert a szóban forgó esemény pontos időpontját 
nem rögzítik az adatbázisban, csupán a dátumot. Következésképpen, ha a szabály az óra 
megadásán alapul, nehéz ellenőrizni a megfelelést. Ráadásul inkább akadályozná, mintsem 
előmozdítaná az elektronikus nyilvántartás frissítését, ha az információk adatbázisba való 
felvitelére vonatkozó időkeretet nagyon szigorúan határoznák meg, miközben az információk 
kézi felvitelére vonatkozó időkeret tágabb maradna.

Módosítás 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
1760/2000/EK rendelet
9a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
állatok azonosításáért és nyilvántartásáért 
felelős személyek utasítást és iránymutatást 
kapjanak e rendelet és a Bizottság által a 
10. és a 10a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási aktusok vonatkozó 
rendelkezéseiről, valamint megfelelő 
képzések álljanak a rendelkezésükre.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
állatok azonosításáért és nyilvántartásáért 
felelős személyek utasítást és iránymutatást 
kapjanak e rendelet és a Bizottság által a 
10. és a 10a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és
végrehajtási aktusok vonatkozó 
rendelkezéseiről, valamint megfelelő 
képzések álljanak a rendelkezésükre.
Ezeket az információkat minden 
alkalommal ingyenesen hozzáférhetővé 
kell tenni, amikor a vonatkozó 
rendelkezéseket módosítják.
A tagállamok megosztják a legjobb 
gyakorlatokat annak érdekében, hogy jó 
minőségű képzéseket biztosítsanak, illetve 
biztosítsák az információk uniós szintű 
megosztását.

Or. en
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Módosítás 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – b a pont (új)
1760/2000/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az (5) bekezdés a) pontja a következő 
alponttal egészül ki:
„iv. a marhahús géntechnológiával 
módosított takarmánnyal etetett állatból 
származik-e”.

Or. en

Módosítás 81
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – b a pont (új)
1760/2000/EK rendelet
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(5a) [A hatálybalépéstől számított hat 
hónap]-tól a piaci szereplők és szervezetek 
azt is feltüntetik a címkéken, ha a 
marhahús klónozott állatokból vagy 
utódaikból származik.”

Or. en

Módosítás 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont – b b pont (új)
1760/2000/EK rendelet
13 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(5b) [A hatálybalépéstől számított hat 
hónap]-tól a piaci szereplők és szervezetek 
azt is feltüntetik a címkéken, ha a 
marhahús géntechnológiával módosított 
szervezetekkel etetett állatokból 
származik.”

Or. en

Módosítás 83
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont – bevezető rész
1760/2000/EK rendelet
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A 14. cikkben a negyedik bekezdés 
helyébe a következő rendelkezés lép:

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az e cikk első három bekezdésében 
szereplő szabályokkal egyenértékű, a 
marhahús-nyesedékre és darabolt 
marhahúsra vonatkozó szabályok 
meghatározásával összefüggésben 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 22b. cikknek megfelelően.”

Or. en
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Módosítás 84
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 a pont (új)
1760/2000/EK rendelet
II cím – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a) A II. cím II. szakaszának címe 
helyébe a következő cím lép: „Önkéntes 
címkézés”.

Or. fr

Indokolás

Bár az önkéntes címkézés „rendszerét” (a címkézési specifikációkkal, szankciókkal stb. 
együtt) célszerű lenne megszüntetni, maga az önkéntes címkézés továbbra is fennmarad. Ezért 
ennek keretbe foglalása és a fogyasztók védelme érdekében általános szabályokat kell 
meghatározni (objektív, az illetékes hatóságok által ellenőrizhető és a fogyasztók számára 
érthető információk). Ezek az általános szabályok a címkézésre vonatkozó horizontális 
jogszabályozást egészítik ki.

Módosítás 85
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16-18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. törölve

Or. en

Indokolás

Az önkéntes címkézésre vonatkozó szakasz törlése nem mozdítja elő annak biztosítását, hogy a 
fogyasztók pontos és megbízható információkkal rendelkezzenek a termékekről, ami a 
megfelelő és megbízható címkézési rendszer alapvető követelménye. E címkézés fontos 
információkkal szolgál a fogyasztók számára, valamint a mezőgazdasági termelőknek jobb 
eszközt jelent termékeik forgalmazásához.
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Módosítás 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16-18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. törölve

Or. de

Módosítás 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16–18. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. törölve

Or. it

(Lásd a (20) preambulumbekezdés törlésre irányuló módosítást.)

Módosítás 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16–18. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. törölve
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Or. it

Indokolás

Az önkéntes marhahús-címkézésre vonatkozó rendelkezések mindezidáig sikeresek voltak az 
egész marhahús-ágazat szervezése szempontjából, valamint felkeltették a fogyasztók 
érdeklődését is, akik hasznos információhoz juthatnak a tudatos vásárlás érdekében. E 
rendelkezések hatályon kívül helyezése révén joghézag alakulna ki, és ennek következtében –
megfelelő és szigorú ellenőrzési mechanizmus nélkül – különböző önkéntes marhahús-
címkézési rendszerek terjednének el.

Módosítás 89
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16–18. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14) A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. törölve

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslata nyomán joghézag keletkezhet az önkéntes címkézés területén, ami a 
termékek hozzáadott-értékének növelését elősegítő hasznos információkat nyújt, ezáltal pedig 
előnyös mind az ágazat, mind a fogyasztók számára. 

Módosítás 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16–18. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. törölve
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Or. it

Módosítás 91
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16-18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. törölve

Or. en

Módosítás 92
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16-18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. törölve

Or. en

Módosítás 93
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16-18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. törölve
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Or. en

Módosítás 94
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14) A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. 14) A 16. cikk a következőképpen 
módosul:
Általános szabályok
A e cím I. szakaszában 
meghatározottaktól eltérő azon 
feliratoknak, amelyeket a marhahús-
értékesítéssel foglalkozó gazdasági 
szereplők vagy szervezetek helyeznek el a 
címkén, objektíveknek, az illetékes 
hatóságok által ellenőrizhetőeknek és a 
fogyasztók számára érthetőeknek kell 
lenniük.

Or. fr

Indokolás

Bár az önkéntes címkézés „rendszerét” (a címkézési specifikációkkal, szankciókkal stb. 
együtt) célszerű lenne megszüntetni, maga az önkéntes címkézés továbbra is fennmarad. Ezért 
ennek keretbe foglalása és a fogyasztók védelme érdekében általános szabályokat kell 
meghatározni (objektív, az illetékes hatóságok által ellenőrizhető és a fogyasztók számára 
érthető információk). Ezek az általános szabályok a címkézésre vonatkozó horizontális 
jogszabályozást egészítik ki.

Módosítás 95
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16–18. cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14) A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. 14) A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. 
Az 1a. cikk rendelkezéseinek sérelme 
nélkül, a Bizottság biztosítja, hogy a törölt 
cikkekben foglalt rendelkezések továbbra 
is tükröződjenek a marhahússal 
kapcsolatos – szükség esetén frissített és 
javított – közösségi szabályokban.

Or. es

Módosítás 96
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
1760/2000/EK rendelet
16–18. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14) A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. 14) A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni.
A Bizottság biztosítja, hogy a törölt 
cikkekben foglalt rendelkezések továbbra 
is tükröződjenek a marhahússal 
kapcsolatos – szükség esetén frissített és 
javított – közösségi szabályokban.

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslata nyomán joghézag keletkezhet az önkéntes címkézés területén, ami a 
termékek hozzáadott-értékének növelését elősegítő hasznos információkat nyújt, ezáltal pedig 
előnyös mind az ágazat, mind a fogyasztók számára.

Módosítás 97
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
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1760/2000/EK rendelet
16–18. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14) A 16., 17. és 18. cikket el kell hagyni. 14) A 17. és 18. cikket el kell hagyni.

Or. fr

Indokolás

Az önkéntes címkézési „rendszer” nem vált be, ezért meg kell szüntetni.

Módosítás 98
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
1760/2000/EK rendelet
19 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 14. cikkben említett darált marhahús, 
marhahús-nyesedék és darabolt 
marhahús meghatározása;

törölve

Or. en

Módosítás 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
1760/2000/EK rendelet
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a címkén feltüntethető különleges 
feliratok meghatározása;

törölve

Or. it
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(Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.)

Módosítás 100
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
1760/2000/EK rendelet
19 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a címkén feltüntethető különleges 
feliratok meghatározása;

b) a címkén feltüntethető különleges 
feliratok meghatározása és az azokra 
vonatkozó követelmények;

Or. en

Indokolás

A címkén feltüntethető különleges feliratok jóváhagyására vonatkozó követelmények 
tagállamonként eltérőek, ezért a különböző tagállamok piaci szereplői közötti verseny 
torzulásához vezetnek. Megfelelőnek tűnik tehát iránymutatással szolgálni azokról a 
feltételekről, amelyek mellett a különleges feliratok feltüntethetők a címkéken.

Módosítás 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
1760/2000/EK rendelet
19 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az eredetmegjelölés egyszerűsítésével 
kapcsolatos címkézési rendelkezések;

törölve

Or. it

(Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.)

Módosítás 102
Kartika Tamara Liotard
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
1760/2000/EK rendelet
19 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a darabolt hús csomagolására 
vonatkozó címkézési feltételekhez 
kapcsolódó jóváhagyási eljárások;

törölve

Or. en

Módosítás 103
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 18 pont
1760/2000/EK rendelet
22 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (5) 
bekezdésében, a 4a. cikk (2) bekezdésében, 
az 5., 7., 10., 14. és a 19. cikkben említett 
felhatalmazása …-tól/-től* kezdődő 
hatállyal határozatlan időre szól.

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (5) 
bekezdésében, a 4a. cikk (2) bekezdésében, 
az 5., 7., 10. és a 19. cikkben említett 
felhatalmazása …-tól/-től* kezdődő 
hatállyal 5 évre szól.

Or. en

Módosítás 104
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 19 a pont (új)
1760/2000/EK rendelet
23 a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
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23a. cikk
Jelentés

Legkésőbb 5 évvel az e rendelet 
hatálybalépése után a Bizottság jelentést
terjeszt a Parlament és a Tanács elé.

Or. es

Módosítás 105
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Átmeneti rendelkezések

Az 1. cikk 14. pontja 2014. január 1-jén 
lép hatályba.

Or. es

Módosítás 106
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Átmeneti rendelkezések

Az 1. cikk 14. pontja 2014. január 1-jén 
lép hatályba.

Or. es
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Indokolás

A módosítás célja, hogy az önkéntes címkézési rendszerre vonatkozó unió szintű, különös és 
még inkább megfelelő szabályok előkészítéséhez és elfogadásához elégséges időtávot 
biztosítson.


