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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó véleménye szerint az állat-egészségügyi rendelet meghatározza az állati egészség 
megőrzésével kapcsolatos jövőbeli megközelítést. Technikai szempontból e rendeletnek – a 
bonyolultság mérséklése és a megfelelő végrehajtás biztosítása érdekében – az állatok 
egészségével kapcsolatos meglévő jogszabályok összehangolását és egyszerűsítését kell célul 
tűznie. Tartalmi szempontból e rendelet elsődleges céljának az állatok egészségét és az emberi 
egészséget veszélyeztető betegségek megelőzésének, és a legrosszabb esetben elhárításának 
kell lennie.

A rendelet hatályának összhangban kell állnia az Európai Unió 2007–2013-as állat-
egészségügyi stratégiájában foglalt „jobb megelőzni, mint gyógyítani” elvvel és az „egy 
egészség” megközelítéssel. Tanulmányok bizonyították, hogy egyértelmű kapcsolat van az 
állatok egészsége és az állatjólét, valamint az állatbetegségek és az állatok tartására, 
nevelésére és szállítására vonatkozó mezőgazdasági gyakorlatok között.

A jelenlegi intenzív gazdálkodási rendszerek és szállítási gyakorlatok, amelyek korlátozzák az 
állatok természetes mozgását, fokozzák a stresszt és növelik az antibiotikumok 
szükségességét, ami sajnálatosan ideális körülményeket teremt a kórokozók szaporodásához. 
Mindezen tényezők veszélyeztetik az állatok egészségét, következésképpen az emberi 
egészséget is. Ezenfelül az olyan szaporítási módszerek, mint a klónozás vagy az állat 
génállományának módosítása, káros állat-egészségügyi hatásokat – köztük vese- és 
agyrendellenességeket valamint károsodott immunrendszert – eredményeztek. Az említettek 
ismeretlen kockázati tényezőket alkotnak egy betegség lehetséges kitörése és/vagy az 
emberekre való átterjedése vonatkozásában.

Az előadó kiindulópontja a megelőzési stratégia, amely – a probléma gyökerét tekintve és az 
elővigyázatosság elvét szem előtt tartva – megpróbálja kiküszöbölni az állati egészséget 
veszélyeztető problémákat okozó kockázati tényezőket. Évente világszerte több mint 64 
milliárd állat születik, nevelődik fel, és kerül levágásra élelmiszertermelési célból. Az 
állattenyésztés, az állatkereskedelem és a vadon élő állatok kereskedelme szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz. Ezért elsősorban az uniós állat-egészségügyi jogszabályoknak kell 
meghatározniuk, hogyan történik a betegségek kitörése, és hogyan előzhetők meg, küzdhetők 
le a betegségek, továbbá hogyan vonhatók le tanulságok a korábbi járványügyi 
intézkedésekből (madárinfluenza, száj- és körömfájás, sertésinfluenza, szarvasmarhák 
szivacsos agyvelőbántalma (BSE) stb.). Az előadó véleménye szerint állatok tömeges 
leölésére kizárólag utolsó lehetőségként kerülhet sor.

1980 óta több mint 35 fertőző betegség jelent meg, és 87 olyan kórokozót fedeztek fel, 
amelyek állatokból származóan terjedtek át az emberre, jelentős gazdasági költségeket okozva 
– és ezek mindegyike megelőzhető lett volna.

A házi és a vadon élő állatok egyaránt az ökoszisztéma részét alkotják, és kölcsönhatásban 
vannak egymással. Ha bármilyen formában rosszul bánnak ezekkel az állatokkal – a kegyetlen 
tartási módszerektől a kereskedelmi okból történő erőszakos áttelepítésig –, az környezeti 
hatást gyakorol az ökoszisztéma egyensúlyára. Mindez kedvező körülményeket teremt a 
betegségek kitöréséhez, amit olyan intézkedésekkel kell kivédeni, amelyek veszélyeztetik a 
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biodiverzitást és az ökoszisztéma egyensúlyát. Az előadó, aki korábban a holland 
egészségügyi minisztériumnál dolgozott ezen a területen, túlságosan jól emlékszik arra, hogy 
a madárinfluenza, a száj- és körömfájás és a sertésinfluenza kitörésekor kiselejtezett és 
ártalmatlanított állati tetemek tömegei milyen súlyos hatást gyakoroltak a környezetre és a 
társadalomra. A talajvíz beszennyeződése és az égetőkből kiáramló nagy koromfelhők 
messzemenő hatással járnak, amivel a politikai döntéshozók gyakran nem számolnak.

Az állatjólét javítása nem feltétlenül okoz súlyos károkat az üzleti haszon szempontjából. Az 
organikus gazdálkodás jelenlegi fellendülése, valamint a tagállami kezdeményezések, mint 
például a „Beter Leven” jelzés feltüntetése Hollandiában a marhahúson, sertéshúson, 
szárnyason és a tojáson, tanúsága szerint van fogyasztói kereslet a magasabb állatjóléti
normák iránt, ami jobb és biztonságosabb élelmiszerminőséggel jár együtt. A fogyasztók 
állatjóléttel kapcsolatos világosabb tájékoztatásának pozitív hatása lenne.

Végül néhány, inkább eljárási jellegű kérdésről. Először is fontos, hogy az állat-
egészségügyre vonatkozóan összehangolt keret létezzen. Az is fontos azonban, hogy a 
tagállamok olyan kiegészítő intézkedéseket hozhassanak, amelyek megfelelnek e jogi 
aktusnak, de túlmutatnak annak rendelkezésein, amikor válság esetén gyors reakcióra van 
szükség.

Másodszor, az előadó aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság két jogi aktus hatályon 
kívül helyezését is javasolja a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú 
mozgatásával valamint a szarvasmarhák elektronikus nyilvántartásával és a marhahús 
címkézésével kapcsolatban, amelyeket a társjogalkotók a közelmúltban fogadtak el, vagy 
jelenleg együttdöntési eljárás alatt állnak. A Bizottság magatartása nem előnyös a 
jogbiztonság szempontjából, és nem szabad tovább ösztönözni.

Végül, bár szoros az összefüggés az állatok egészsége és az állatjólét között, az előadó nem 
szeretne kizárni egy, az állatjólétről szóló jövőbeli javaslatot.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fertőző állatbetegségek és a 
leküzdésükhöz szükséges intézkedések 
súlyos következményekkel járhatnak az 
egyes állatokra, az állatpopulációkra, az 
állattartókra és a gazdaságra nézve 
egyaránt.

(1) A fertőző állatbetegségek és a 
leküzdésükhöz szükséges intézkedések 
súlyos következményekkel járhatnak az 
egyes állatokra, az állatpopulációkra, az 
állattartókra, a nagyközönségre és a 
gazdaságra nézve egyaránt.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amint azt a közelmúlt tapasztalatai is 
megmutatták, az állatbetegségeknek – így 
például a madárinfluenzának vagy a 
szalmonellának – jelentős közegészségügyi 
hatásuk is lehet.

(2) Amint azt a közelmúlt tapasztalatai is 
megmutatták, az állatbetegségeknek – így 
például a szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalmának (BSE), a 
madárinfluenzának vagy a szalmonellának 
– jelentős közegészségügyi hatásuk is 
lehet.

Or. en

Indokolás

A BSE-válságot érdemes itt megemlíteni, mert azon kívül, hogy ez az étellel az emberre is 
átvitt betegség súlyos állat-egészségügyi kérdés, hatalmas bizalmi válságot is előidézett: a 
nagyközönség elvesztette az élelmiszerlánc biztonságába és a politikai döntéshozókba vetett 
bizalmát.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Emellett a kölcsönhatásokból eredően 
negatív hatások figyelhetők meg a 
biodiverzitás, az éghajlatváltozás és más 
környezeti szempontok tekintetében. Az 
éghajlatváltozás befolyásolhatja az új 
betegségek megjelenését, a létező 
betegségek prevalenciáját, valamint a 
vadon élő állatokat is érintő kórokozók és 
vektorok földrajzi eloszlását.

(3) Emellett a kölcsönhatásokból eredően 
negatív hatások figyelhetők meg a 
biodiverzitás, az élelmezésbiztonság, az 
éghajlatváltozás, a környezetszennyezés és 
más környezeti szempontok tekintetében. 
Az éghajlatváltozás befolyásolhatja az új 
betegségek megjelenését, a létező 
betegségek prevalenciáját, valamint a 
vadon élő állatokat is érintő kórokozók és 
vektorok földrajzi eloszlását.

Or. en

Indokolás

Az átvihető állatbetegségek az élelmezésbiztonságot és a környezetszennyezést is érintik.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az uniós köz- és állategészségügy 
magas színvonalának biztosítása, a 
mezőgazdasági és akvakultúra-ágazatok 
ésszerű fejlődésének szavatolása és a 
termelékenység növelése érdekében az 
állat-egészségügyi szabályokat uniós 
szinten kell megállapítani. E szabályok 
többek között azért szükségesek, hogy 
hozzájáruljanak a belső piac 
kiteljesedéséhez, és megakadályozható 
legyen a fertőző betegségek terjedése.

(4) Az uniós köz- és állategészségügy 
magas színvonalának biztosítása, a 
mezőgazdasági és akvakultúra-ágazatok 
ésszerű fejlődésének szavatolása és a 
fenntartható termelékenység növelése 
érdekében az állat-egészségügyi 
szabályokat uniós szinten kell 
megállapítani. E szabályok többek között 
azért szükségesek, hogy hozzájáruljanak a 
belső piac kiteljesedéséhez, 
megakadályozható legyen a fertőző 
betegségek terjedése, és az állatjóléti 
szempontokat fokozottabban figyelembe 
vegyék.
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Or. en

Indokolás

Számos tanulmány, köztük az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos 
véleményei bizonyítják, hogy az állatjóléti szempont fokozott figyelembevétele jót tesz az 
állatok egészségének és fordítva.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az állatok védelmére és az állatjólétre 
vonatkozó európai uniós stratégiáról 
(2012–2015) szóló bizottsági közlemény 
ismételten rámutat, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés13. cikke 
elismeri, hogy az állatok érző lények, és 
előírja, hogy az uniós politikák 
kialakításánál és végrehajtásánál teljes 
mértékben figyelembe kell venni az 
állatok kíméletére vonatkozó 
követelményeket. Ezzel kapcsolatban kellő 
figyelmet kell fordítani az állatok 
egészségére vonatkozó magas szintű 
állatjóléti normák pozitív hatására.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 13. cikke egyértelműen kimondja, hogy az uniós politikák kialakításánál és 
végrehajtásánál teljes mértékben figyelembe kell venni az állatok kíméletére vonatkozó 
követelményeket. Mivel e javaslat, azaz az állat-egészségügyi rendeletre vonatkozó javaslat 
egyértelműen érinti az állatok jóllétét, a 13. cikkre való hivatkozás feltétlenül szükséges.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az élelmiszertermelés intenzívebbé 
válása és integrálódása, valamint a 
termelés során és a leölés előtt a szállítás 
növekedése az oka a 20. században 
előfordult számos fertőző 
állatbetegségnek. Az állatokkal 
kapcsolatos problémák és betegségek 
forrásának azonosítása, valamint a nem 
fenntartható állattenyésztési módszerek –
amelyek a közelmúltban tapasztaltakhoz 
hasonló járványok kitöréséhez vezetnek –
megakadályozását szolgáló megfelelő 
intézkedések meghozatala érdekében e 
rendelet alapot nyújt a meglévő módszerek 
alapos értékeléséhez és felülvizsgálatához. 

Or. en

Indokolás

Az elmúlt évtizedekben az állattenyésztés intenzívebbé vált, egyes intézményekben állatok 
ezreit tartják viszonylag kis területen. Az állatok leölés céljából nagy távolságra történő 
szállítása, ahol az állatokat hosszú időn keresztül bezárva tartják, szintén növekedőben van. 
Az említett gyakorlatok ideális körülményeket teremtenek a kórokozók elszaporodásához, ami 
a közegészséget és az állatok egészségét veszélyeztető kockázat.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az állat-egészségügyi szabályok 
megállapítása során igen lényeges 
megfontolni az állatok egészsége és a 
közegészség, a környezet, az élelmiszer- és 
takarmánybiztonság, az állatjólét, az 
élelmezésbiztonság, valamint a különféle 
gazdasági, társadalmi és kulturális 

(9) Az állat-egészségügyi szabályok 
megállapítása során igen lényeges 
megfontolni az állatok egészsége és a 
közegészség, a környezet, az élelmiszer- és 
takarmánybiztonság, az 
élelmezésbiztonság, valamint a különféle 
gazdasági, társadalmi és kulturális 
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szempontok közötti kapcsolatot. szempontok, különösen az állatjólét
közötti kapcsolatot – figyelemmel az 
állatjólét és az állatok egészsége közötti 
összefüggésre.

Or. en

Indokolás

Számos tanulmány, köztük az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos 
véleményei bizonyítják, hogy az állatjóléti szempont fokozott figyelembevétele jót tesz az 
állatok egészségének és fordítva.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Azokban az esetekben, amikor az 
állati vagy közegészséget jelentős veszély 
fenyegeti, de tudományos szempontból a 
helyzet megítélése bizonytalan, az SPS-
megállapodás 5. cikkének (7) bekezdése –
amelynek az Unió tekintetében való 
értelmezését az elővigyázatosság elvéről 
szóló, 2000. február 2-i bizottsági 
közlemény tartalmazza – lehetővé teszi az 
említett megállapodás részes felei számára, 
hogy ideiglenes intézkedéseket fogadjanak 
el a rendelkezésre álló vonatkozó 
információk alapján. Ilyen esetekben a 
WTO-tagállamnak meg kell szerezniük
azon kiegészítő információkat, amelyek a 
kockázat objektívebb értékeléséhez 
szükségesek, és ennek megfelelően ésszerű 
időn belül felülvizsgálják az adott 
intézkedést.

(12) Azokban az esetekben, amikor az 
állati vagy közegészséget jelentős veszély 
fenyegeti, de tudományos szempontból a 
helyzet megítélése bizonytalan, az SPS-
megállapodás 5. cikkének (7) bekezdése –
amelynek az Unió tekintetében való 
értelmezését az elővigyázatosság elvéről 
szóló, 2000. február 2-i bizottsági 
közlemény tartalmazza, amelyet az uniós 
jog az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
biztosít – lehetővé teszi az említett 
megállapodás részes felei számára, hogy 
ideiglenes intézkedéseket fogadjanak el a 
rendelkezésre álló vonatkozó információk 
alapján. Ilyen esetekben a WTO-
tagállamnak meg kell szereznie azon 
kiegészítő információkat, amelyek a 
kockázat objektívebb értékeléséhez 
szükségesek, és ennek megfelelően ésszerű 
időn belül felülvizsgálja az adott 
intézkedést.



PE521.493v01-00 10/101 PA\1005594HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A vadon élő állatok populációiban 
megjelenő betegségek káros hatással 
lehetnek a mezőgazdaság és az akvakultúra 
ágazataira, a közegészségre, a környezetre 
és a biológiai sokféleségre. Ezért ezekben 
az esetekben e rendelet hatályának ki kell 
terjednie a vadon élő állatokra mint az 
említett betegségek potenciális áldozataira 
és vektoraira.

(16) A vadon élő állatok populációiban 
megjelenő betegségek, köztük a veszettség,
káros hatással lehetnek a mezőgazdaság és 
az akvakultúra ágazataira, a közegészségre, 
a környezetre és a biológiai sokféleségre. 
Ezért ezekben az esetekben e rendelet 
hatályának ki kell terjednie a vadon élő 
állatokra mint az említett betegségek 
potenciális áldozataira és vektoraira.

Or. en

Indokolás

A veszettség tipikusan olyan betegség, amely – többféle betegségvektorai révén – könnyen 
átlépi a határokat, és átterjed az állatokról az emberre. A veszettség az egyik legnagyobb köz-
és állategészségügyi kockázat, amely a vadon élő és a tartott állatokat egyaránt érinti.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az e rendeletet megelőzően elfogadott 
uniós jogszabályok külön állat-
egészségügyi szabályokat állapítanak meg 
a szárazföldi és a víziállatok tekintetében. 
A tenyésztett víziállatokra és az azokból 
származó termékekre vonatkozó állat-
egészségügyi követelményekről és a 
víziállatokban előforduló egyes betegségek 
megelőzéséről és az azok elleni 
védekezésről szóló, 2006. október 24-i 
2006/88/EK tanácsi irányelv különleges 
szabályokat állapít meg a víziállatokra 

(19) Az e rendeletet megelőzően elfogadott 
uniós jogszabályok külön állat-
egészségügyi szabályokat állapítanak meg 
a szárazföldi és a víziállatok tekintetében. 
A tenyésztett víziállatokra és az azokból 
származó termékekre vonatkozó állat-
egészségügyi követelményekről és a 
víziállatokban előforduló egyes betegségek 
megelőzéséről és az azok elleni 
védekezésről szóló, 2006. október 24-i 
2006/88/EK tanácsi irányelv különleges 
szabályokat állapít meg a víziállatokra 
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vonatkozóan. A legtöbb esetben azonban a 
jó állat-egészségügyi kormányzás alapelvei 
az állatok mindkét csoportjára 
alkalmazhatók. E rendelet hatályának ezért 
a szárazföldi és a víziállatokra egyaránt ki 
kell terjednie, és adott esetben összhangba 
kell hoznia az említett állat-egészségügyi 
szabályokat. Bizonyos területeken 
azonban, különösen a létesítmények 
nyilvántartásba vétele és engedélyezése, 
valamint az állatok unión belüli nyomon 
követhetősége és mozgatása tekintetében e 
rendelet a korábban elfogadott 
megközelítéshez igazodik, amelynek 
értelmében különböző állat-egészségügyi 
szabályokat kell megállapítani a 
szárazföldi és a víziállatokra vonatkozóan, 
tekintettel azok eltérő élettereire és az 
ebből eredő különböző állat-egészségügyi 
követelményekre.

vonatkozóan. A legtöbb esetben azonban a 
jó állat-egészségügyi kormányzás és a jó 
állattenyésztés alapelvei az állatok mindkét 
csoportjára alkalmazhatók. E rendelet 
hatályának ezért a szárazföldi és a 
víziállatokra egyaránt ki kell terjednie, és 
adott esetben összhangba kell hoznia az 
említett állat-egészségügyi szabályokat. 
Bizonyos területeken azonban, különösen a 
létesítmények nyilvántartásba vétele és 
engedélyezése, valamint az állatok unión 
belüli nyomon követhetősége és mozgatása 
tekintetében e rendelet a korábban 
elfogadott megközelítéshez igazodik, 
amelynek értelmében különböző állat-
egészségügyi szabályokat kell 
megállapítani a szárazföldi és a 
víziállatokra vonatkozóan, tekintettel azok 
eltérő élettereire és az ebből eredő 
különböző állat-egészségügyi 
követelményekre.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kedvtelésből tartott állatok tartása, 
beleértve a vízi díszállatok háztartásokban 
és nem kereskedelmi célú 
díszakváriumokban történő benti és 
szabadtéri tartását, rendszerint kisebb 
egészségügyi kockázattal jár az állatok 
nagyobb léptékű tartásához vagy 
mozgatásához képest, amint az a 
mezőgazdaságra jellemző. Ezért nem 
helyénvaló, hogy a nyilvántartásba vételre, 
nyilvántartásra és az állatok Unión belüli 
mozgatására vonatkozó általános 
követelmények az említett állatok esetében 
is alkalmazandók legyenek, mivel ez 
indokolatlan adminisztratív terhekkel és 

(21) A kedvtelésből tartott állatok tartása, 
beleértve a vízi díszállatok háztartásokban 
és nem kereskedelmi célú 
díszakváriumokban történő benti és 
szabadtéri tartását, ami nem kereskedelmi 
jellegű gyakorlat, rendszerint kisebb 
egészségügyi kockázattal jár az állatok 
nagyobb léptékű tartásához vagy 
mozgatásához képest, amint az a 
mezőgazdaságra jellemző. Ezért nem 
helyénvaló, hogy a nyilvántartásba vételre, 
nyilvántartásra és az állatok Unión belüli 
mozgatására vonatkozó általános 
követelmények az említett állatok esetében 
is alkalmazandók legyenek, mivel ez 
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költségekkel járna. A nyilvántartásba vételi 
és nyilvántartási követelmények ezért nem 
alkalmazandók a kedvtelésből tartott 
állatok tartóira. Ezen túlmenően különleges 
szabályokat kell megállapítani a 
kedvtelésből tartott állatok Unión belüli, 
nem kereskedelmi mozgatására 
vonatkozóan.

indokolatlan adminisztratív terhekkel és 
költségekkel járna a polgárok számára. A 
nyilvántartásba vételi és nyilvántartási 
követelmények ezért nem alkalmazandók a 
kedvtelésből tartott állatok tartóira. Ezen 
túlmenően különleges szabályokat kell 
megállapítani a kedvtelésből tartott állatok 
Unión belüli, nem kereskedelmi 
mozgatására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átvihető betegségek esetében a 
beteg állapot rendszerint a fertőzés klinikai 
vagy patológiai megnyilvánulásával jár. E 
rendeletnek – amelynek célja bizonyos 
átvihető betegségek terjedése elleni 
védekezés és az e betegségektől való 
mentesítés – az alkalmazásában azonban a 
betegség fogalommeghatározásának 
tágabbnak kell lennie, hogy kiterjedhessen 
a kórokozó más hordozóira is.

(25) Az átvihető betegségek esetében a 
beteg állapot rendszerint a fertőzés klinikai 
vagy patológiai megnyilvánulásával jár. E 
rendeletnek – amelynek célja bizonyos 
átvihető betegségek terjedése elleni 
védekezés és az e betegségektől való 
mentesítés – az alkalmazásában azonban a 
betegség fogalommeghatározásának 
tágabbnak kell lennie, hogy kiterjedhessen 
a kórokozó más hordozóira, például az 
antimikrobás szerekkel szemben 
rezisztenssé váló mikroorganizmusokra is.

Or. en

Indokolás

Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenssé válás az egyik legnagyobb köz- és állat-
egészségügyi kockázat. Előfordulása drámai mértékben megnövekedett, számos kórházi példa 
van arra, hogy az antimikrobás szerekkel szemben rezisztenssé vált mikroorganizmusok 
terjedésétől való félelem miatt gazdálkodókat elkülönítve, más-más kezelőhelyiségben 
helyeznek el.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Egyes átvihető betegségek nem 
terjednek át könnyen más állatokra vagy 
emberre, ezért nem okoznak számottevő 
kárt a gazdaságban vagy a biológiai 
sokféleség terén. Ezért e betegségek nem 
jelentenek komoly veszélyt az uniós állati 
és közegészségre nézve, és így szükség 
esetén tagállami szinten is szabályozhatók.

törölve

Or. en

Indokolás

E szövegnek a rendelet szövegében való szerepeltetésére nincs szükség, mivel a tagállamok 
már tisztában vannak ezzel.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Azon átvihető betegségek esetén, 
amelyek nem tartoznak uniós szinten előírt 
intézkedések hatálya alá, de amelyek helyi 
szinten némi gazdasági jelentőséggel 
bírnak a magánszektor számára, ez 
utóbbinak – a tagállamok illetékes 
hatóságainak segítségével – intézkedéseket 
kell tenniük e betegségek megelőzésére és 
leküzdésére, például önszabályozási 
intézkedések és gyakorlati kódexek 
kidolgozása révén.

(27) Azon átvihető betegségek esetén, 
amelyek nem tartoznak uniós szinten előírt 
intézkedések hatálya alá, de amelyek helyi 
szinten némi gazdasági jelentőséggel 
bírnak a magánszektor számára, ez 
utóbbinak – a tagállamok illetékes 
hatóságainak segítségével – intézkedéseket 
kell tenniük e betegségek megelőzésére és 
leküzdésére, például gyakorlati kódexek 
kidolgozása vagy a bevált gyakorlatok 
cseréje révén.

Or. en

Indokolás

Számtalan botrány volt már, közülük néhány a közelmúltban, a hormonoktól a szalmonelláig, 
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amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy az önszabályozás ebben az ágazatban nem működik. 
Nemcsak növeli a köz- és állat-egészségügyi kockázatokat, hanem súlyosan veszélyezteti az 
élelmezés- és élelmiszerbiztonságot. 

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A Tanácshoz, az Európai 
Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók 
Bizottságához intézett, „Cselekvési terv az 
antimikrobiális rezisztenciából származó 
növekvő kockázatok megakadályozására” 
című bizottsági közlemény 5. intézkedése 
felhívja a figyelmet e rendeletnek a 
betegségek megelőzésében betöltött 
szerepére és az antibiotikumok 
alkalmazásának ezáltal várható 
csökkenésére. Egyre nagyobb a 
mikroorganizmusok ellenálló képessége 
azon antimikrobás szerekkel szemben, 
amelyekre korábban érzékenyek voltak. Ez 
a rezisztencia megnehezíti az emberekben 
és állatokban előforduló fertőző betegségek 
kezelését. Ezért az antimikrobás szerekkel 
szemben rezisztenssé vált 
mikroorganizmusokat átvihető 
betegségként kell kezelni, és ezáltal e 
rendelet hatálya alá kell vonni.

(29) A Tanácshoz, az Európai 
Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók 
Bizottságához intézett, „Cselekvési terv az 
antimikrobiális rezisztenciából származó 
növekvő kockázatok megakadályozására” 
című bizottsági közlemény 5. intézkedése 
felhívja a figyelmet e rendeletnek a 
betegségek megelőzésében betöltött 
szerepére és az antibiotikumok 
alkalmazásának ezáltal várható 
csökkenésére. Egyre nagyobb a 
mikroorganizmusok ellenálló képessége 
azon antimikrobás szerekkel szemben, 
amelyekre korábban érzékenyek voltak. Ez 
a rezisztencia megnehezíti az emberekben 
és állatokban előforduló fertőző betegségek 
kezelését. Az Európai Parlament az 
antibiotikus-rezisztenciáról szóló 2011. 
május 12-i állásfoglalásában23, a 
közegészséget fenyegető antimikrobiális 
rezisztenciáról szóló 2011. október 27-i 
állásfoglalásában24, valamint a 
„Mikrobiális kihívás – az antimikrobiális 
rezisztenciából származó növekvő 
kockázatok” című, 2012. december 11-i 
állásfoglalásában25 már ismételten 
rámutatott az antimikrobiális rezisztencia 
megoldásának fontosságára. 2011 
novemberében a Bizottság az 
antimikrobiális rezisztenciából származó 
növekvő kockázatok megakadályozására 
vonatkozó cselekvési tervről szóló 
közleményt26 fogadott el, a Tanács pedig 
2012. június 22-i következtetéseiben27 

foglalkozott a kérdéssel. Ezért az 
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antimikrobás szerekkel szemben 
rezisztenssé vált mikroorganizmusokat 
átvihető betegségként kell kezelni, és 
ezáltal e rendelet hatálya alá kell vonni.

___________________
23 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0238
24 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0473
25 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0483
26 COM(2011)0748
27 http://ue.eu.int/press/press-
releases/employment,-social-policy,-
health-and-consumer-
affairs?target=2012&infotarget=&max=0
&bid=79&lang=en

Or. en

Indokolás

Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenssé válás az egyik legnagyobb köz- és állat-
egészségügyi kockázat. Az Európai Parlament számos alkalommal szorgalmazta e 
közegészségügyi veszély megoldását. E rendeletnek biztosítania kell ezt.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az átvihető 
betegségek tekintetében e rendeletet uniós 
szinten egységes feltételek mellett lehessen 
végrehajtani, létre kell hozni az átvihető 
betegségek harmonizált jegyzékét 
(„jegyzékbe foglalt betegségek”). A 
Bizottságot ezért végrehajtási hatáskörrel 
kell felruházni az említett jegyzék 
létrehozása céljából.

(31) Létre kell hozni az átvihető 
betegségek harmonizált jegyzékét 
(„jegyzékbe foglalt betegségek”), amelyet 
mellékletként kell csatolni e rendelethez.
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően az 
említett jegyzéket módosító vagy kiegészítő 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi szempontból való helyesbítése. A „jegyzékbe foglalt betegségek” e rendelet 
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alapvető részét alkotják, ezért végrehajtási aktussal nem módosíthatók vagy kiegészíthetők, 
hanem az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak együttesen kell azok felett demokratikus 
felügyeletet gyakorolnia.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A jövőben megjelenhetnek olyan új 
betegségek, amelyek komoly veszélyt 
jelenthetnek a közegészségre vagy az 
állatok egészségére nézve, és hatással 
lehetnek az egészségre, a gazdaságra vagy 
a környezetre. E betegségek 
kockázatértékelését, valamint adott esetben 
átmeneti vészhelyzeti intézkedések 
elfogadását követően gyors reagálásra és az 
adott betegségnek a jegyzékbe foglalt 
betegségek közé történő felvételére lehet 
szükség. Ezért ezekben a megfelelően 
indokolt esetekben, amelyekben köz- és 
állat-egészségügyi kockázat áll fenn, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
sürgősségi eljárásnak megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el.

(32) A jövőben megjelenhetnek olyan új 
betegségek, amelyek komoly veszélyt 
jelenthetnek a közegészségre vagy az 
állatok egészségére nézve, és hatással 
lehetnek az egészségre, a gazdaságra vagy 
a környezetre. E betegségek 
kockázatértékelését, valamint adott esetben 
átmeneti vészhelyzeti intézkedések 
elfogadását követően gyors reagálásra és az 
adott betegségnek a jegyzékbe foglalt 
betegségek közé történő felvételére lehet 
szükség. Ezért ezekben a megfelelően 
indokolt esetekben, amelyekben köz- és 
állat-egészségügyi kockázat áll fenn, a 
Bizottságot kivételes körülmények között 
fel kell hatalmazni arra, hogy a sürgősségi 
eljárásnak megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az e rendelet által egy konkrét 
átvihető betegségre meghatározott 
megelőzési és járványügyi szabályok 
mindazon állatfajokra alkalmazandók, 
amelyek a szóban forgó betegséget az arra 
való fogékonyságuk vagy annak 

(35) Az e rendelet által egy konkrét 
átvihető betegségre meghatározott 
megelőzési és járványügyi szabályok 
mindazon állatfajokra alkalmazandók, 
amelyek a szóban forgó betegséget az arra 
való fogékonyságuk vagy annak 
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vektoraiként betöltött szerepük révén 
átvihetik. Annak érdekében, hogy e 
rendeletet uniós szinten egységes 
feltételek mellett lehessen végrehajtani,
létre kell hozni azon állatfajok harmonizált 
jegyzékét, amelyekre az egyes jegyzékbe 
foglalt betegségekre érvényes intézkedések 
uniós szinten alkalmazandók („jegyzékbe 
foglalt fajok”), és ezért a Bizottságot
végrehajtási hatáskörrel kell felruházni az 
említett jegyzék létrehozása céljából.

vektoraiként betöltött szerepük révén 
átvihetik. Ezért létre kell hozni azon 
állatfajok harmonizált jegyzékét, 
amelyekre az egyes jegyzékbe foglalt 
betegségekre érvényes intézkedések uniós 
szinten alkalmazandók („jegyzékbe foglalt 
fajok”), és amelyet e rendelet 
mellékletében kell rögzíteni. A Bizottságot
fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően az említett jegyzéket 
módosító vagy kiegészítő jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi szempontból való helyesbítése. A „jegyzékbe foglalt fajok” e rendelet alapvető 
részét alkotják, ezért végrehajtási aktussal nem módosíthatók vagy kiegészíthetők, hanem az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak együttesen kell azok felett demokratikus felügyeletet 
gyakorolnia.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Annak érdekében, hogy e rendeletet a 
különböző, jegyzékbe foglalt betegségekre 
alkalmazandó betegségmegelőzési és 
járványügyi intézkedések tekintetében 
uniós szinten egységes feltételek mellett 
lehessen végrehajtani, meg kell határozni, 
hogy az e rendeletben meghatározott 
szabályok közül uniós szinten melyek 
alkalmazandók az egyes, jegyzékbe foglalt 
betegségekre. A Bizottságot ezért 
végrehajtási hatáskörrel kell felruházni 
annak meghatározása céljából, hogy mely 
jegyzékbe foglalt betegségek mely 
szabályok hatálya alá tartoznak.

(37) Meg kell határozni és jegyzékben kell 
rögzíteni, hogy az e rendeletben 
meghatározott szabályok közül uniós 
szinten melyek alkalmazandók az egyes, 
jegyzékbe foglalt betegségekre. Az említett 
jegyzék elhelyezhető és frissíthető e 
rendelet mellékleteként. A Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően az említett jegyzéket 
megállapítsa, módosítsa vagy kiegészítse.

Or. en
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Indokolás

A szöveg jogi szempontból való helyesbítése. A jegyzékbe foglalt betegségekre alkalmazandó 
betegségmegelőzési és járványügyi szabályok e rendelet alapvető részét alkotják, ezért 
végrehajtási aktussal nem módosíthatók vagy kiegészíthetők, hanem az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak együttesen kell azok felett demokratikus felügyeletet gyakorolnia.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A felelős személyek, az állatokkal 
foglalkozó szakemberek és a kedvtelésből 
tartott állatok tartói – vagyis azok, akik 
állatokkal foglalkoznak – alkalmasak a 
leginkább arra, hogy a felelősségi körükbe 
tartozó állatok és termékek egészségi 
állapotát figyelemmel kísérjék és 
biztosítsák. Ezért elsődlegesen az ő 
felelősségük kell, hogy legyen azon 
intézkedések végrehajtása, amelyek célja 
megelőzni és megfékezni a betegségeknek 
a felelősségi körükbe tartozó állatok és 
termékek körében történő terjedését.

(38) A felelős személyek, az állatokkal 
foglalkozó szakemberek és a kedvtelésből 
tartott állatok tartói – vagyis azok, akik 
állatokkal foglalkoznak – alkalmasak a 
leginkább arra, hogy a felelősségi körükbe 
tartozó állatok és termékek egészségi 
állapotát figyelemmel kísérjék és 
biztosítsák. Ezért elsődlegesen az ő 
felelősségük kell, hogy legyen azon 
intézkedések végrehajtása, amelyek célja 
megelőzni és megfékezni a betegségeknek 
a felelősségi körükbe tartozó állatok és 
termékek körében történő terjedését, és 
hozzá kell járulniuk a jobb állat-
egészségügyi gyakorlatok kialakításához.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A biocid termékek, mint például az 
állathigiéniai célra vagy az élelmiszer- és 
takarmányiparban használt 
fertőtlenítőszerek, a rovarölő és 
riasztószerek, valamint a rágcsálóirtók 
fontos szerepet játszanak a biológiai 
védelmi stratégiákban, nemcsak a 

(40) A biocid termékek, mint például az 
állathigiéniai célra vagy az élelmiszer- és 
takarmányiparban használt 
fertőtlenítőszerek, a rovarölő és 
riasztószerek, valamint a rágcsálóirtók 
fontos szerepet játszanak a biológiai 
védelmi stratégiákban, nemcsak a 
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mezőgazdasági üzemekben, hanem az 
állatok szállítása során is. Ezeket ezért a 
biológiai védelem részének kell tekinteni.

mezőgazdasági üzemekben, hanem az 
állatok szállítása során is. Ezeket ezért a 
biológiai védelem részének kell tekinteni, 
és a biológiai védelem megelőző 
eszközeinek alkalmazásakor figyelembe 
kell venni a közegészségügyre, az állatok 
egészségére és a környezetre gyakorolt 
hatásukat.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az állat-egészségügyi ismeretek –
beleértve a betegségek tüneteire, 
következményeire és a lehetséges 
megelőzési módokra, többek között a 
biológiai védelemre, a kezelésre és a 
járványügyre irányuló ismereteket – a 
hatékony állat-egészségügyi igazgatás 
előfeltételét jelentik, és lényeges szerepük 
van az állatbetegségek korai 
felismerésében. A felelős személyeknek és 
az állatokkal foglalkozó szakembereknek 
ezért megfelelő ismereteket kell 
szerezniük. Ez különféle módokon 
történhet, például formális oktatás útján, a 
mezőgazdasági ágazatban létező 
mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
segítségével, vagy pedig informális képzés 
keretében, amelyet a tagállami és európai 
gazdálkodói és más szövetségek nagy 
mértékben ösztönözhetnek. E rendeletnek 
el kell ismernie az említett ismeretek 
elsajátítását szolgáló ezen alternatív 
eszközöket is.

(41) Az állat-egészségügyi ismeretek –
beleértve a betegségek tüneteire, 
következményeire és a lehetséges 
megelőzési módokra, többek között a 
biológiai védelemre, a kezelésre és a 
járványügyre irányuló ismereteket – a 
hatékony állat-egészségügyi igazgatás 
előfeltételét jelentik, és lényeges szerepük 
van az állatbetegségek korai 
felismerésében. A felelős személyeknek és 
az állatokkal foglalkozó szakembereknek 
ezért meg kell szerezniük az említett 
ismereteket. Ez különféle módokon 
történhet, például formális oktatás útján, a 
mezőgazdasági ágazatban létező 
mezőgazdasági tanácsadó rendszer 
segítségével, vagy pedig informális képzés 
keretében, amelyet a tagállami és európai 
gazdálkodói és más szövetségek nagy 
mértékben ösztönözhetnek. E rendeletnek 
el kell ismernie az említett ismeretek 
elsajátítását szolgáló ezen alternatív 
eszközöket is. Figyelemmel azonban a 
felelős személyek és más, állatokkal 
foglalkozó szakemberek működésének 
sokrétű és nemzetközi dimenziójára, a 
kizárólag a szakmai tapasztalatokra való 
hagyatkozás már nem felel meg az uniós 
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állat-egészségügyi stratégiának, amelynek 
középpontjában a megelőzés áll. A felelős 
személyeket és más, állatokkal foglalkozó 
szakembereket aktívan ösztönözni kell a 
fent említett ismeretek megszerzésére és 
ezáltal arra, hogy járuljanak hozzá egy 
erőteljes uniós állat-egészségügyi keret 
létrehozásához.

Or. en

Indokolás

A mai modern, globalizált világban, ahol a kölcsönhatás szintje magas, esztelenség lenne 
megfelelő oktatási háttér nélkül, csupán a szakmai tapasztalatra támaszkodni.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az erőforrások korlátozottsága miatt 
az illetékes hatóságok nem minden esetben 
képesek az e rendeletben előírt valamennyi 
tevékenység elvégzésére. Ezért jogalapot 
kell teremteni ahhoz, hogy e 
tevékenységeket állatorvosokra lehessen 
ruházni. Annak érdekében, hogy a 
betegségmegelőzési és járványügyi 
intézkedések általános alkalmazására Unió-
szerte egységes feltételek vonatkozzanak, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el az említett 
tevékenységeknek állatorvosokra történő 
átruházására és azok megfelelő képzésére 
vonatkozóan.

(46) Az erőforrások korlátozottsága miatt 
az illetékes hatóságok nem minden esetben 
képesek az e rendeletben előírt valamennyi 
tevékenység elvégzésére. Ezért jogalapot 
kell teremteni ahhoz, hogy e 
tevékenységeket állatorvosokra lehessen 
ruházni. Ugyanezen okból rendkívül 
fontos, hogy a szóban forgó állatorvosok 
esetében ne álljon fenn 
összeférhetetlenség. Annak érdekében, 
hogy a betegségmegelőzési és járványügyi 
intézkedések általános alkalmazására Unió-
szerte egységes feltételek vonatkozzanak, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el az említett 
tevékenységeknek állatorvosokra történő 
átruházására és azok megfelelő képzésére 
vonatkozóan.

Or. en



PA\1005594HU.doc 21/101 PE521.493v01-00

HU

Indokolás

Az összeférhetetlenség sajnálatosan egyre nagyobb probléma, különös tekintettel arra, hogy 
számos, állat-egészségügyi ellenőrzéseket végző állatorvost az általa ellenőrzött létesítmény 
fizet. Az átláthatóság fokozása, valamint a megfelelő köz- és állat-egészségügyi és 
élelmiszerbiztonsági garanciák biztosítása érdekében ezt a kérdést kezelni kell.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Optimális állat-egészségügyi igazgatás 
csak az állattartókkal, felelős 
személyekkel, az egyéb érintett felekkel és 
a kereskedelmi partnerekkel 
együttműködésben valósítható meg. Ezek 
támogatása érdekében egyértelmű és 
átlátható módon kell megszervezni a 
döntéshozatali eljárásokat és az e 
rendeletben előírt intézkedések 
alkalmazását. Ezért az illetékes hatóságnak 
megfelelő lépéseket kell tennie a 
nyilvánosság tájékoztatása érdekében 
különösen abban az esetben, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy egyes állatok 
vagy termékek veszélyt jelenthetnek az 
állati és közegészségre, és ha a közérdeket 
érintő esetekről van szó.

(47) Optimális állat-egészségügyi igazgatás 
csak az állattartókkal, felelős 
személyekkel, állatorvosokkal, állat-
egészségügyi szakemberekkel, az egyéb 
érintett felekkel és a kereskedelmi 
partnerekkel együttműködésben valósítható 
meg. Ezek támogatása érdekében 
egyértelmű és átlátható módon kell 
megszervezni a döntéshozatali eljárásokat 
és az e rendeletben előírt intézkedések 
alkalmazását. Ezért az illetékes hatóságnak 
megfelelő lépéseket kell tennie a 
nyilvánosság tájékoztatása érdekében 
különösen abban az esetben, ha alapos 
okkal feltételezhető, hogy egyes állatok 
vagy termékek veszélyt jelenthetnek az 
állati és közegészségre, az 
élelmiszerbiztonságra vagy a környezetre, 
és ha a közérdeket érintő esetekről van szó.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A betegségek korai felismerése és egy 
egyértelmű betegségbejelentési és 
jelentéstételi lánc megléte rendkívül fontos 

(49) A betegségek korai felismerése és egy 
egyértelmű betegségbejelentési és 
jelentéstételi lánc megléte rendkívül fontos 



PE521.493v01-00 22/101 PA\1005594HU.doc

HU

a járványügyi intézkedések hatékonysága 
szempontjából. Bizonyos jegyzékbe foglalt 
betegségek kitörésének megállapítását 
vagy gyanúját azonnal jelenteni kell az 
illetékes hatóságnak a hatékony és gyors 
reagálás érdekében. E bejelentési 
kötelezettségnek minden természetes vagy 
jogi személyre vonatkoznia kell annak 
érdekében, hogy minden betegségkitörés 
napvilágra kerüljön.

a járványügyi intézkedések hatékonysága 
szempontjából. Bizonyos jegyzékbe foglalt 
betegségek kitörésének megállapítását 
vagy gyanúját azonnal jelenteni kell az 
illetékes hatóságnak a hatékony és gyors 
reagálás érdekében. E bejelentési 
kötelezettségnek minden természetes vagy 
jogi személyre vonatkoznia kell annak 
érdekében, hogy minden betegségkitörés 
napvilágra kerüljön. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a felelős 
személyek és az állatokkal foglalkozó 
szakemberek megfelelő tájékoztatást 
kapnak az e rendelet szerinti 
kötelezettségeikről.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A felelős személyek rendszeresen 
figyelik állataikat, ezért ők tudják a 
legjobban megállapítani, ha az állatok 
körében szokatlan arányú elhullás 
tapasztalható, vagy más súlyos 
betegségtünetek jelentkeznek. A felelős 
személyek ezért kulcsszerepet töltenek be a 
megfigyelésben, és elengedhetetlenek az 
illetékes hatóság által végzett megfigyelési 
tevékenység során.

(57) A felelős személyek rendszeresen 
figyelik állataikat, ezért ők tudják a 
legjobban megállapítani, ha az állatok 
körében szokatlan arányú elhullás 
tapasztalható, vagy más súlyos 
betegségtünetek jelentkeznek. A felelős 
személyek ezért kulcsszerepet töltenek be a 
megfigyelésben, és elengedhetetlenek az 
illetékes hatóság által végzett megfigyelési 
tevékenység során. A felelős személyeket 
érintő lehetséges gazdasági kockázatok 
ellenére e személyek saját érdeke, hogy az 
állatok körében szokatlan arányú 
elhullást vagy más súlyos 
betegségtüneteket bejelentsék az illetékes 
hatóságnak, mivel egyes járványügyi 
intézkedések jelentős hatással lehetnek a 
felelős személyekre, és mivel a tagállamok 
úgy határozhatnak, hogy magánjogilag 
elszámoltatják azokat a felelős 
személyeket, akik elmulasztották a 
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megfelelő bejelentést az illetékes hatóság 
felé.

Or. en

Indokolás

A válság számos esetben olyan felelős személyektől indult útjára, akik úgy döntöttek, hogy 
figyelmen kívül hagyják a betegségtüneteket és más állat-egészségügyi kockázatokat. Ez a 
viselkedés súlyosan veszélyezteti a közegészségügyet, az állatok egészségét és az 
élelmiszerbiztonságot, és sürgős megoldást kell találni rá.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Annak érdekében, hogy biztosítható 
legyen a felelős személyek és az 
állatorvosok, illetve víziállat-egészségügyi 
szakemberek közötti szoros együttműködés 
és információcsere, továbbá a felelős 
személyek által végzett megfigyelés 
kiegészítése érdekében a létesítményekben 
– a termelés típusának és más releváns 
tényezőknek megfelelően – állatorvosnak 
látogatást kell tennie. Annak érdekében, 
hogy biztosítható legyen a különböző 
típusú létesítményekhez kapcsolódó 
kockázattal arányos szintű megfigyelés, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a különböző típusú 
létesítményekben tett állatorvosi 
látogatások tartalmára és az azokra 
vonatkozó kritériumokra vonatkozóan.

(58) Annak érdekében, hogy biztosítható 
legyen a felelős személyek és az 
állatorvosok, illetve víziállat-egészségügyi 
szakemberek közötti szoros együttműködés 
és információcsere, továbbá a felelős 
személyek által végzett megfigyelés 
kiegészítése érdekében a létesítményekben 
– a termelés típusának és intenzitásának, 
valamint más releváns tényezőknek 
megfelelően – állatorvosnak látogatást kell 
tennie. Annak érdekében, hogy biztosítható 
legyen a különböző típusú 
létesítményekhez kapcsolódó kockázattal 
arányos szintű megfigyelés, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a különböző típusú 
létesítményekben tett állatorvosi 
látogatások tartalmára és az azokra 
vonatkozó kritériumokra vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) A fenntartható, organikus és 
ökológiai termelés előmozdítása, valamint 
a magas intenzitású termelés által a 
viszonylag nagy állománysűrűségű 
földfelszínnel rendelkező 
létesítményekben előidézett fokozott állat-
egészségügyi kockázatok hangsúlyozása 
érdekében helyénvaló, hogy az állatorvosi 
látogatások gyakoriságának és típusának 
meghatározásakor vegyék figyelembe a 
termelés intenzitását és más releváns 
tényezőket.

Or. en

Indokolás

Az elmúlt évtizedekben az állattenyésztés intenzívebbé vált, egyes intézményekben állatok 
ezreit tartják viszonylag kis területen. Ez a gyakorlat ideális körülményeket teremt a 
kórokozók elszaporodásához, ami a közegészséget és az állatok egészségét veszélyeztető 
kockázat. A fenntartható, organikus és ökológiai gazdálkodásban további beépített garanciák 
rejlenek, amelyek a közegészségügy, az állatok egészsége és az élelmiszerbiztonság 
szempontjából egyaránt előnyösek. 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) A tagállamoknak továbbá lehetőségük 
kell hogy legyen arra, hogy területük 
egészét vagy annak egyes övezeteit vagy 
területi egységeit a kötelező vagy önkéntes 
mentesítési programokra vonatkozó 
szabályok hatálya alá tartozó, jegyzékbe 
foglalt betegségek közül egytől vagy 
többtől mentesnek nyilvánítsák annak 
érdekében, hogy védettek legyenek az 

(65) A tagállamoknak továbbá lehetőségük 
kell hogy legyen arra, hogy területük 
egészét vagy annak egyes övezeteit vagy 
területi egységeit a kötelező vagy önkéntes 
mentesítési programokra vonatkozó 
szabályok hatálya alá tartozó, jegyzékbe 
foglalt betegségek közül egytől vagy 
többtől mentesnek nyilvánítsák annak 
érdekében, hogy védettek legyenek az 
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említett, jegyzékbe foglalt betegségeknek 
az Unió más részeiről vagy a harmadik 
országból vagy területről történő 
bejutásától. E célból egyértelmű, 
harmonizált eljárást kell bevezetni, és ki 
kell dolgozni a „betegségtől mentes” 
minősítés odaítélését szabályozó 
kritériumokat. Annak érdekében, hogy a 
„betegségtől mentes” minősítés elismerése 
Unió-szerte egységes feltételek mellett 
történjen, az említett „betegségtől mentes” 
minősítést hatóságilag jóvá kell hagyni, 
ezért a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni az említett 
minősítés jóváhagyása céljából.

említett, jegyzékbe foglalt betegségeknek 
az Unió más részeiről vagy a harmadik 
országból vagy területről történő 
bejutásától. E célból egyértelmű, 
harmonizált eljárást kell bevezetni, és ki 
kell dolgozni a „betegségtől mentes” 
minősítés odaítélését szabályozó 
kritériumokat. A „betegségtől mentes” 
minősítés elismerésére vonatkozó részletes 
szabályok megállapítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el az említett minősítés 
megszerzésének kritériumaira, a 
betegségtől való mentesség alátámasztását 
szolgáló bizonyítékokra, a konkrét 
betegségmegelőzési és járványügyi 
intézkedésekre, a korlátozásokra, a 
benyújtandó információkra, az 
eltérésekre, valamint a „betegségtől 
mentes” minősítés felfüggesztésére, 
visszavonására és visszaállítására 
vonatkozóan. Ezenkívül a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el tagállamok vagy körzetek 
„betegségtől mentes” minősítésének 
jóváhagyására és területi egységek 
„betegségtől mentes” minősítésének 
elismerésére, valamint az e rendelet 
mellékletében meghatározott betegségtől 
mentes területek vagy körzetek, illetve 
betegségtől mentes területi egységek 
jegyzékének módosítására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi szempontból való helyesbítése. A „betegségtől mentes” minősítés elismerése” e 
rendelet alapvető részét alkotja, ezért végrehajtási aktussal nem módosítható vagy 
kiegészíthető, hanem az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak együttesen kell afelett 
demokratikus felügyeletet gyakorolnia.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) A „betegségtől mentes” minősítés 
elismerésére vonatkozó részletes szabályok 
megállapítása érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el az említett minősítés 
megszerzésének kritériumaira, a 
betegségtől való mentesség alátámasztását 
szolgáló bizonyítékokra, a konkrét 
betegségmegelőzési és járványügyi 
intézkedésekre, a korlátozásokra, a 
benyújtandó információkra, az 
eltérésekre, valamint a „betegségtől 
mentes” minősítés felfüggesztésére, 
visszavonására és visszaállítására 
vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Az egyes átvihető állatbetegségek 
esetében alkalmazott járványügyi 
stratégiák azonban egyes állatgyógyászati 
készítmények tilalmát vagy használatuk 
korlátozását követelik meg, mivel 
alkalmazásuk negatívan befolyásolná az 
említett stratégiák hatékonyságát. Így 
például a hiperimmunszérumok vagy az 
antimikrobás szerek elnyomhatják egy 
betegség tüneteit, ellehetetleníthetik egy 
kórokozó kimutatását, vagy 
megnehezíthetik a gyors 

(75) Az egyes átvihető állatbetegségek 
esetében alkalmazott járványügyi 
stratégiák azonban egyes állatgyógyászati 
készítmények tilalmát vagy használatuk 
korlátozását követelik meg, mivel 
alkalmazásuk negatívan befolyásolná az 
említett stratégiák hatékonyságát. Így 
például a hiperimmunszérumok vagy az 
antimikrobás szerek elnyomhatják egy 
betegség tüneteit, ellehetetleníthetik egy 
kórokozó kimutatását, vagy 
megnehezíthetik a gyors 
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differenciáldiagnózist, ezáltal 
veszélyeztetve a betegség helyes 
felismerését.

differenciáldiagnózist, ezáltal 
veszélyeztetve a betegség helyes 
felismerését, ami súlyos veszélyt jelent a 
köz- és állat-egészségügyre.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) Az említett járványügyi stratégiák 
ugyanakkor nagy mértékben eltérhetnek a 
különböző, jegyzékbe foglalt betegségek 
esetében. Ezért e rendeletben meg kell 
határozni az állatgyógyászati 
készítményeknek a jegyzékbe foglalt 
betegségek megelőzése és leküzdése
céljából történő használatára vonatkozó 
szabályokat és azokat a harmonizált 
kritériumokat, amelyeket figyelembe kell 
venni annak eldöntése során, hogy 
használhatók-e vakcinák, 
hiperimmunszérumok és antimikrobás 
szerek, és ha igen, milyen módon. A 
rugalmas megközelítés érdekében, 
valamint figyelembe véve a különböző, 
jegyzékbe foglalt betegségek sajátosságait 
és a hatékony kezelések elérhetőségét, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el bizonyos 
állatgyógyászati készítményeknek az 
egyes, jegyzékbe foglalt betegségek 
leküzdése céljából történő alkalmazását 
érintő korlátozásokra, tilalmakra vagy 
kötelezettségekre vonatkozóan. Sürgős 
esetben/szükséghelyzetben, valamint a 
közegészségre vagy az állatok egészségére, 
a gazdaságra, a társadalomra vagy a 
környezetre adott esetben súlyos veszélyt 
jelentő új kockázatok kezelése érdekében 

(76) Az említett járványügyi stratégiák 
ugyanakkor nagy mértékben eltérhetnek a 
különböző, jegyzékbe foglalt betegségek 
esetében. Ezért e rendeletben meg kell 
határozni az állatgyógyászati 
készítményeknek a jegyzékbe foglalt 
betegségek megelőzése és leküzdése 
céljából történő használatára vonatkozó 
szabályokat és azokat a harmonizált 
kritériumokat, amelyeket figyelembe kell 
venni annak eldöntése során, hogy 
használhatók-e vakcinák, 
hiperimmunszérumok és antimikrobás 
szerek, és ha igen, milyen módon. Például 
vakcinák, hiperimmunszérumok, 
antimikrobás szerek és más 
állatgyógyászati készítmények állattartók, 
felelős személyek, állatorvosok és állat-
egészségügyi szakemberek által állatokon 
történő rutinszerű alkalmazása csak 
akkor megengedhető, ha sem a gyakorlat, 
sem a termékek fogyasztása nincs káros 
hatással a közegészségügyre, az állatok 
egészségére és jólétére. A rugalmas 
megközelítés érdekében, valamint 
figyelembe véve a különböző, jegyzékbe 
foglalt betegségek sajátosságait és a 
hatékony kezelések elérhetőségét, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el bizonyos 
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lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
említett intézkedéseket sürgősségi eljárás 
keretében fogadják el.

állatgyógyászati készítményeknek az 
egyes, jegyzékbe foglalt betegségek 
leküzdése céljából történő alkalmazását 
érintő korlátozásokra, tilalmakra vagy 
kötelezettségekre vonatkozóan. Sürgős 
esetben/szükséghelyzetben, valamint a 
közegészségre vagy az állatok egészségére, 
a gazdaságra, a társadalomra vagy a 
környezetre adott esetben súlyos veszélyt 
jelentő új kockázatok kezelése érdekében 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
említett intézkedéseket sürgősségi eljárás 
keretében fogadják el. 

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
86 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86a) Egyes járványügyi intézkedések, bár 
szükségesek lehetnek, a tervezettnél 
nagyobb hatást gyakorolhatnak. Ezért 
helyénvaló, hogy az érintett tagállam vagy 
tagállamok – az illetékes hatóságok 
meghallgatását követően – előzetesen 
értékeljék a tervezett, szükséges 
járványügyi intézkedések 
közegészségügyre, állat-egészségügyre és 
állatjólétre, a környezetre, a gazdaságra és 
más társadalmi-gazdasági tényezőkre 
gyakorolt hatását. A korábbi tapasztalatok 
például azt mutatják, hogy jegyzékbe 
foglalt betegséggel érintett állatok nagy 
csoportjainak leölése és tetemeik 
ártalmatlanítása – a felelős személyekre 
gyakorolt közvetlen társadalmi-gazdasági 
hatáson felül – jelentős hatással van a 
társadalomra (felháborodás, az 
élelmiszerláncba vetett bizalom elvesztése, 
bizalomvesztés a politikai 
döntéshozókban), és környezeti hatással is 
jár, amiről gyakran megfeledkeznek (a 
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tetemek tömeges égetéssel történő 
ártalmatlanítása nyomán nagy 
koromcsóvák keletkeznek, amelyek 
beszivárognak a talajvízbe).

Or. en

Indokolás

A súlyos betegséggel érintett állatok tömeges leölése és tetemeik ártalmatlanítása jelentős 
hatással van a társadalomra, a felelős személyekre, az élelmiszerláncba vetett bizalomra és a 
környezetre. E drasztikus intézkedések szükségességét a szóban forgó messzemenő 
intézkedések tekintetében végzett megfelelő hatásvizsgálatnak kell legitimálnia és indokolnia 
a társadalom felé.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
91 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91a) Az állatok nagy távolságra történő 
szállítása vagy mozgatása a szállítás 
jellegéből és nagyszámú állatnak egy kis, 
zárt térben való szoros közelségéből 
fakadóan – a súlyos állat-egészségügyi 
hatásokon kívül – a betegségvektorok 
terjedésének fokozott kockázatával jár 
együtt. Ezért helyénvaló annak 
biztosítása, hogy az állatok szállításának 
vagy mozgatásának összesített időtartama 
ne haladja meg a 8 órát.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
98 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(98) A hatékony nyomonkövethetőség a 
járványügyi politika lényeges eleme. Az e 

(98) A hatékony nyomonkövethetőség a 
járványügyi politika és – ennek 
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rendeletben megállapított 
betegségmegelőzési és járványügyi 
szabályok hatékony végrehajtásának 
elősegítése érdekében azonosítási és 
nyilvántartási követelményeket kell 
alkalmazni a tartott szárazföldi állatok 
különböző fajaira és a szaporítóanyagokra 
vonatkozóan. Emellett fontos lehetőséget 
biztosítani egy azonosítási és nyilvántartási 
rendszer létrehozására azon fajok 
tekintetében, amelyek esetében jelenleg 
nem létezik ilyen rendszer, illetve 
amennyiben azt a megváltozott 
körülmények vagy a kockázatok 
indokolják.

következtében – az élelmiszerbiztonsági 
politika lényeges eleme. Az e rendeletben 
megállapított betegségmegelőzési és 
járványügyi szabályok hatékony 
végrehajtásának elősegítése érdekében 
azonosítási és nyilvántartási 
követelményeket kell alkalmazni a tartott 
szárazföldi állatok különböző fajaira és a 
szaporítóanyagokra vonatkozóan. Emellett 
fontos lehetőséget biztosítani egy 
azonosítási és nyilvántartási rendszer 
létrehozására azon fajok tekintetében, 
amelyek esetében jelenleg nem létezik 
ilyen rendszer, illetve amennyiben azt a 
megváltozott körülmények vagy a 
kockázatok indokolják.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
100 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(100) Helyénvaló csökkenteni az 
adminisztratív terheket és költségeket, és 
rugalmassá tenni a rendszert azokra az 
esetekre, amelyekben a 
nyomonkövethetőségi követelmények az 
ezen rendeletben meghatározott 
eszközöktől eltérő módon is teljesíthetők. 
Ezért a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el az azonosítási és 
nyilvántartási követelményektől való 
eltérésre vonatkozóan.

(100) Helyénvaló csökkenteni az 
adminisztratív terheket és költségeket, és 
rugalmassá tenni a rendszert azokra az 
esetekre, amelyekben a 
nyomonkövethetőségi követelmények az 
ezen rendeletben meghatározott 
eszközöktől eltérő módon is teljesíthetők. 
Ezért a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el az azonosítási és 
nyilvántartási követelményektől való 
eltérésre vonatkozóan. Az azonosítási és 
nyilvántartási követelményektől való 
eltérés azonban semmilyen körülmények
között sem eredményezheti a felelős 
személy, az állatokkal foglalkozó 
szakember, a létesítmény, valamint más 
természetes vagy jogi személy 
megállapíthatatlanságát.
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Or. en

Indokolás

Ha állat-egészségügyi kérdésekről van szó, a nyomonkövethetőség döntő jelentőségű.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
103 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(103) Az e rendeletben meghatározott 
általános követelményeknek az állatok 
minden mozgatására vonatkozniuk kell; 
így például meg kell tiltani az állatok olyan 
létesítményből történő kivitelét, amelyben 
ismeretlen okú szokatlan arányú mortalitás 
vagy más betegségtünetek lépnek fel, vagy 
pedig a szállítás során teljesíteni kell 
bizonyos betegségmegelőzési 
követelményeket.

(103) Az e rendeletben meghatározott 
általános követelményeknek az állatok 
minden mozgatására vonatkozniuk kell; 
így például meg kell tiltani az állatok olyan 
létesítményből történő kivitelét, amelyben 
ismeretlen okú szokatlan arányú mortalitás 
vagy más betegségtünetek lépnek fel, vagy 
pedig a szállítás során teljesíteni kell 
bizonyos betegségmegelőzési 
követelményeket, és az állatok 
mozgatásának összesített időtartama nem 
haladhatja meg a 8 órát.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
105 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(105) Az állatok tagállamok közötti 
mozgatására egy sor alapvető állat-
egészségügyi követelmény van érvényben. 
Különösen fontos, hogy az állatok nem 
kerülhetnek ki azokból a létesítményekből, 
amelyekben szokatlan arányú mortalitás 
vagy más ismeretlen okú betegségtünetek 
lépnek fel. Az olyan jellegű, akár 
rendhagyó mértékű mortalitás azonban, 
amely a tudományos célokra felhasznált 
állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 

(105) Az állatok tagállamok közötti 
mozgatására egy sor alapvető állat-
egészségügyi követelmény van érvényben. 
Különösen fontos, hogy az állatok nem 
kerülhetnek ki azokból a létesítményekből, 
amelyekben szokatlan arányú mortalitás 
vagy más ismeretlen okú betegségtünetek 
lépnek fel. Az olyan jellegű, akár 
rendhagyó mértékű mortalitás azonban, 
amely a tudományos célokra felhasznált 
állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 
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22-i 2010/63/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján engedélyezett 
tudományos eljárásokhoz kapcsolódik, és 
amely nem jegyzékbe foglalt betegséghez 
kapcsolódó fertőzéses eredetű, nem 
indokolhatja a tudományos célokra 
felhasználandó állatok mozgatásának 
megakadályozását.

22-i 2010/63/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján engedélyezett 
tudományos eljárásokhoz kapcsolódik, és 
amely nem jegyzékbe foglalt betegséghez 
kapcsolódó fertőzéses eredetű, nem 
indokolhatja a tudományos célokra 
felhasználandó állatok mozgatásának 
megakadályozását. Ennek ellenére az 
említett mortalitási eseteket az illetékes 
hatóság nyilvántartásba veszi.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
108 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(108) Mivel a patások és baromfi 
összegyűjtése különös mértékben növeli a 
betegségek kockázatát, helyénvaló e 
rendeletben különleges szabályokat 
megállapítani az érintett állatok 
egészségének védelme és az átvihető 
állatbetegségek terjedésének 
megakadályozása céljából.

(108) Mivel a patások és baromfi 
mozgatása és összegyűjtése különös 
mértékben növeli a betegségek kockázatát, 
helyénvaló e rendeletben különleges 
szabályokat megállapítani az érintett 
állatok egészségének védelme és az 
átvihető állatbetegségek terjedésének 
megakadályozása céljából.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
111 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(111) Tudományos, például kutatási vagy 
diagnosztikai célból és különösen a 
2010/63/EU irányelvnek megfelelően 
jóváhagyott célból szükségessé válhat azon 
állatok mozgatása, amelyek nem felelnek 
meg az e rendeletben megállapított 

(111) Tudományos, például kutatási vagy 
diagnosztikai célból és különösen a 
2010/63/EU irányelvnek megfelelően 
jóváhagyott célból szükségessé válhat azon 
állatok mozgatása, amelyek nem felelnek 
meg az e rendeletben megállapított 
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általános állat-egészségügyi 
követelményeknek, és nagyobb állat-
egészségügyi kockázatot jelentenek. E 
rendelet rendelkezései nem tilthatják vagy 
korlátozhatják indokolatlanul az ilyen 
jellegű mozgatást, mivel azzal 
megakadályoznák az egyébként 
jóváhagyott kutatási tevékenységeket, és 
késleltetnék a tudományos fejlődést. Ennek 
ellenére e rendeletben szabályokat kell 
megállapítani annak biztosítására, hogy az 
említett állatok mozgatása biztonságos 
módon történjen.

általános állat-egészségügyi 
követelményeknek, és nagyobb állat-
egészségügyi kockázatot jelentenek. E 
rendelet rendelkezései nem tilthatják vagy 
korlátozhatják indokolatlanul az ilyen 
jellegű mozgatást, mivel azzal 
megakadályoznák az egyébként 
jóváhagyott kutatási tevékenységeket, és 
késleltetnék a tudományos fejlődést. Ennek 
ellenére e rendeletben szabályokat kell 
megállapítani annak biztosítására, hogy az 
említett állatok mozgatása biztonságos 
módon történjen, és az illetékes hatóság 
vegye nyilvántartásba.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
114 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(114) Annak érdekében, hogy azokban az 
esetekben, amikor a mozgatásra 
vonatkozó szabályok nem elegendőek vagy 
megfelelőek egy adott betegség 
terjedésének megfékezésére, különleges 
szabályokat lehessen megállapítani, a 
Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell 
felruházni azzal a céllal, hogy korlátozott 
időtartamra az állatok mozgatására 
vonatkozó különleges szabályokat 
állapítson meg.

törölve

Or. en
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet megállapítja az állatra vagy 
emberre átvihető állatbetegségek 
megelőzésére és leküzdésére vonatkozó 
szabályokat.

(1) E rendelet megállapítja az állatra vagy 
emberre átvihető állatbetegségek 
megelőzésére és leküzdésére vonatkozó 
szabályokat, és átülteti a gyakorlatba az 
„egy egészség” megközelítést, amely új 
paradigmát jelent az állatok, emberek és a 
környezet közötti kapcsolat 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Az „egy egészség” az egészség olyan integrált megközelítése, amely az állatok, emberek és 
sokszínű környezetük közötti kölcsönhatásokat állítja a középpontba, és amely az Európai 
Unió multidiszciplináris szakpolitikai eszközei közé tartozik. Általánosságban ösztönzi az 
egészségre adott esetben kiható szakmai ágazatok és szereplők közötti együttműködést, 
szinergiákat és a közöttük lévő kapcsolatok előmozdítását.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hogy csökkenjen az alábbi tényezők 
környezetre gyakorolt káros hatása:

iii. hogy csökkenjen az alábbi tényezők 
állategészségügyre, közegészségügyre és a 
környezetre gyakorolt káros hatása: 

– bizonyos betegségek; – bizonyos betegségek és betegséghez 
vezető kockázati tényezők;

– a betegségek megelőzésére és 
leküzdésére irányuló intézkedések;

– a betegségek megelőzésére és 
leküzdésére irányuló intézkedések;

Or. en
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. hogy kapcsolat áll fenn az állatok 
egészsége és a következők között:

i. hogy kapcsolat áll fenn az állatok 
egészsége és a következők között:

– közegészség; – közegészség;

– a környezet és az éghajlatváltozás 
hatásai;

– a környezet és az éghajlatváltozás 
hatásai;

– élelmiszertermelés;
– élelmiszer- és takarmánybiztonság; – élelmiszer- és takarmánybiztonság;

– állatjólét; – állatjólét és etika;
– élelmezésbiztonság; – élelmezésbiztonság;

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tartott és vadon élő állatok; a) valamennyi tartott és vadon élő állat;

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) azon berendezések és építmények, 
szállítóeszközök, felszerelések és minden 
más fertőzési mód és anyag, amelyek az 
átvihető állatbetegségek terjesztésében 
ténylegesen vagy potenciálisan szerepet 

e) azon berendezések és építmények, 
szállítóeszközök, felszerelések, felelős 
személyek, állatorvosok, állatokkal 
foglalkozó szakemberek és minden más 
fertőzési mód és anyag, amelyek az 
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játszanak. átvihető állatbetegségek terjesztésében 
ténylegesen vagy potenciálisan szerepet 
játszanak.

Or. en

Indokolás

A hatálynak nyilvánvalóan a felelős személyekre, állatorvosokra, állatokkal foglalkozó 
szakemberekre is ki kell terjednie, mivel ezek a személyek intenzíven foglalkoznak az 
állatokkal, és nagy hatással vannak az állatok egészségére.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „klón”: olyan állat, amelyet 
aszexuális, mesterséges reprodukciós 
módszerrel nemzettek – a sejtmagnak egy 
kivett oocytába való behelyezésével, majd 
egy pótanya-állatba való beültetésével –
egy egyedi állat genetikailag azonos vagy 
majdnem azonos másolatának előállítása 
céljából;

Or. en

Indokolás

Mivel a klónozott állatok és utódaik fokozottan hajlamosak az emberre átvihető 
állatbetegségekre, és más súlyos egészségügyi kockázatoknak (fejlődési rendellenességek, 
szervelégtelenség) is fokozottan ki vannak téve, helyénvaló a fogalom meghatározása.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) „utód”: hagyományos módszerrel 
tenyésztett állat, amelynek legalább az 
egyik szülője klónozott állat;
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Or. en

Indokolás

Mivel a klónozott állatok és utódaik fokozottan hajlamosak az emberre átvihető 
állatbetegségekre, és más súlyos egészségügyi kockázatoknak (fejlődési rendellenességek, 
szervelégtelenség) is fokozottan ki vannak téve, helyénvaló a fogalom meghatározása.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) „jeladó”: egy csak olvasható, 
passzív, rádiófrekvenciás azonosító 
eszköz;

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „betegség”: egy vagy több, állatra 
vagy emberre átvihető kórokozó által 
okozott, klinikai vagy patológiai tünetekkel 
járó vagy nem járó, állatban előforduló 
fertőzés;

(14) „betegség”: egy vagy több, állatra 
vagy emberre átvihető kórokozó által 
okozott, klinikai vagy patológiai tünetekkel 
járó vagy nem járó, állatban előforduló 
fertőzés. E rendelet alkalmazásában az
antimikrobás szerekkel szemben 
rezisztenssé vált mikroorganizmusok is 
betegségnek minősülnek;

Or. en
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) „kockázat”: annak valószínűsége, 
hogy az állati vagy közegészségre 
gyakorolt káros hatás biológiai és 
gazdasági következményekkel jár, és azok 
várható nagyságazzz;

(20) „kockázat”: az elővigyázatosság elve 
alapján annak valószínűsége, hogy az 
állati vagy közegészségre gyakorolt káros 
hatás biológiai és gazdasági 
következményekkel jár, és azok várható 
nagysága;

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) „biológiai védelem”: azon igazgatási 
és fizikai intézkedések összessége, 
amelyek célja a betegségek bejutási, 
kialakulási és terjedési kockázatának 
csökkentése:

(21) „biológiai védelem”: azon igazgatási 
és fizikai intézkedések összessége, 
amelyek célja a betegségek, valamint az
antimikrobás szerekkel szemben 
rezisztenssé vált mikroorganizmusok 
bejutási, kialakulási és terjedési 
kockázatának csökkentése:

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A betegségek megelőzésére és 
leküzdésére vonatkozó, e rendeletben 
megállapított szabályok az alábbiakra 
alkalmazandók:

(1) A betegségek megelőzésére és 
leküzdésére vonatkozó, e rendeletben 
megállapított szabályok az alábbiakra 
alkalmazandók:
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a) jegyzékbe foglalt betegségek; a) a -Ia. mellékletben felsorolt betegségek;
b) új betegségek. b) új betegségek;

c) antimikrobás szerekkel szemben 
rezisztenssé vált mikroorganizmusok;

Or. en

Indokolás

Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenssé válás súlyos egészségügyi kockázat, amelyet 
betegségként kell kezelni. A szöveg jogi szempontból való helyesbítése. A „jegyzékbe foglalt 
betegségek” e rendelet alapvető részét alkotják, ezért végrehajtási aktussal nem módosíthatók 
vagy kiegészíthetők, hanem az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak együttesen kell azok 
felett demokratikus felügyeletet gyakorolnia.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – összeállítja a jegyzékbe foglalt 
betegségeknek az (1) bekezdés a) 
pontjában említett jegyzékét.

(2) A jegyzékbe foglalt betegségeknek az 
(1) bekezdés a) pontjában említett jegyzéke 
a –I(a) mellékletben található.  A 
technikai és tudományos fejlődés, a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások és a megváltozott 
köz- és állategészségügyi körülmények 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 
253. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jegyzékbe foglalt betegségek 
e mellékletben rögzített jegyzékének 
módosítására vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. közegészség; i. az állatok egészsége és a közegészség;

Or. en

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. állatjólét;

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett végrehajtási aktusok 
elfogadására a 255. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.

törölve

Or. en
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetekben, amelyek rendkívül jelentős 
hatást kifejtő, újonnan fellépő kockázattal 
járó betegséggel kapcsolatosak, a 
Bizottság a 255. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusokat 
fogad el.

Ha rendkívül jelentős hatást kifejtő, 
újonnan fellépő kockázattal járó betegség 
esetén sürgős okokból szükséges, a 254. 
cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e 
cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

A Bizottság legkésőbb hat héttel a szóban 
forgó vészhelyzeti intézkedések 
elfogadását követően jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben részletesen leírja az 
intézkedéseket, valamint adott esetben 
azok következőkre gyakorolt hatását:
– az Unió mezőgazdasági és/vagy 
akvakultúrás termelése;
– a belső piac működése;
– közegészség, az állatok egészsége, 
állatjólét és a környezet.

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a betegség állatok, illetve adott esetben 
állatok és emberek közötti átvitelének 
útvonalai és gyorsasága;

vi. a betegség állatok, illetve adott esetben 
állatok és emberek közötti átvitelének 
útvonalai, vektorai és gyorsasága;

Or. en
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – viii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viii. diagnosztikai és járványügyi eszközök 
megléte;

viii. diagnosztikai és járványügyi 
eszközök, lehetséges vakcinák és más 
megelőző intézkedések megléte;

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. emberi egészség: ii. emberi egészség:

– állatok és emberek közötti átvihetőség; – állatok és emberek közötti átvihetőség;
– emberek közötti átvihetőség; – emberek közötti átvihetőség;

– a betegség embereket érintő fajtáinak 
súlyossága;

– a betegség embereket érintő fajtáinak 
súlyossága;

– a betegség leküzdésére hozott 
járványügyi intézkedések miatt 
antimikrobás szerekkel szemben 
rezisztenssé váló mikroorganizmusok 
kockázata; 

– hatékony megelőzési vagy orvosi 
kezelési lehetőségek hozzáférhetősége az 
embereket érintő betegségek tekintetében;

– hatékony megelőzési vagy orvosi 
kezelési lehetőségek hozzáférhetősége az 
embereket érintő betegségek tekintetében;

– a betegség kezelésének és 
felszámolásának az ágazat munkavállalói 
és dolgozói egészségére gyakorolt 
pszichológiai és fizikai hatása; 

Or. en



PA\1005594HU.doc 43/101 PE521.493v01-00

HU

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. állatjólét; iii. állatjólét:

– az állattenyésztés típusa, módja és 
intenzitása;
– az állattartó gazdálkodások 
koncentrációja térségenként;
– az állattartó gazdálkodások és az emberi 
települések viszonylagos közelsége;

Or. en

Indokolás

Számos tanulmány, köztük az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos 
véleményei bizonyítják, hogy az állatjóléti szempont fokozott figyelembevétele jót tesz az
állatok egészségének és fordítva.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az intézkedések társadalmi 
elfogadottsága;

ii. az intézkedések társadalmi 
elfogadottsága, minélfogva az állatok 
kiselejtezése és tetemeik ártalmatlanítása 
mindig csak utolsó lehetőségként jöhet 
szóba;

Or. en
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a tartott és vadon élő állatok érintett 
alpopulációinak jóléte;

iii. a tartott, kedvtelésből tartott és vadon 
élő állatok érintett alpopulációinak jóléte;

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jegyzékbe foglalt betegségekre 
vonatkozó, e rendeletben megállapított 
konkrét betegségmegelőzési és járványügyi 
szabályok, valamint az e rendelet alapján 
elfogadott szabályok a jegyzékbe foglalt
fajokra alkalmazandók.

(1) A jegyzékbe foglalt betegségekre 
vonatkozó, e rendeletben megállapított 
konkrét betegségmegelőzési és járványügyi 
szabályok, valamint az e rendelet alapján 
elfogadott szabályok a -I(b) mellékletben 
felsorolt fajokra alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
összeállítja a fajok (1) bekezdésben 
említett jegyzékét.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a műszaki és tudományos fejlődés, 
valamint a köz- és állategészségügy terén 
megváltozott körülmények 
figyelembevétele érdekében, a 
253. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a fajok (1) bekezdésben 
említett és a -I(b)mellékletben szereplő 
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jegyzékének módosítása tekintetében.

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi szempontból való helyesbítése. A „jegyzékbe foglalt fajok” e rendelet alapvető 
részét alkotják, ezért végrehajtási aktussal nem módosíthatók vagy kiegészíthetők, hanem az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak együttesen kell azok felett demokratikus felügyeletet 
gyakorolnia.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az említett állatok emberekhez való 
közelsége és az emberekkel való 
kölcsönhatása.

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett végrehajtási aktusok 
elfogadására a 255. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.

törölve

Or. en
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Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetekben, amelyek rendkívül jelentős 
hatást kifejtő, újonnan fellépő kockázattal 
járó betegséggel kapcsolatosak, a 
Bizottság a 255. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusokat 
fogad el.

Ha rendkívül jelentős hatást kifejtő, 
újonnan fellépő kockázattal járó betegség 
esetén sürgős okokból szükséges, a 254. 
cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e 
cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

Or. en

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza az alábbi pontokban említett 
betegségmegelőzési és járványügyi 
szabályok jegyzékbe foglalt betegségekre 
történő alkalmazását:

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 253. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbi pontokban említett 
betegségmegelőzési és járványügyi 
szabályok jegyzékbe foglalt betegségekre 
történő alkalmazására vonatkozóan:

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi szempontból való helyesbítése.
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Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett végrehajtási aktusok 
elfogadására a 255. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.

törölve

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jegyzékbe foglalt betegségekre 
alkalmazandó betegségmegelőzési és 
járványügyi szabályok felsorolása a –I(c) 
mellékletben található.

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetekben, amelyek rendkívül jelentős 
hatást kifejtő, újonnan fellépő kockázattal 
járó betegséggel kapcsolatosak, a 
Bizottság a 255. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusokat 
fogad el.

Ha rendkívül jelentős hatást kifejtő, 
újonnan fellépő kockázattal járó betegség 
esetén sürgős okokból szükséges, a 254. 
cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e 
cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.
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Or. en

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb hat héttel a szóban 
forgó vészhelyzeti intézkedések 
elfogadását követően jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben részletesen leírja az 
intézkedéseket, valamint adott esetben 
azok következőkre gyakorolt hatását:
– az Unió mezőgazdasági és/vagy 
akvakultúrás termelése;
– a belső piac működése;
– közegészség, az állatok egészsége, 
állatjólét és a környezet.

Or. en

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti végrehajtási
aktusok elfogadásakor a Bizottság 
figyelembe veszi a következő 
kritériumokat:

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásakor a Bizottság figyelembe veszi 
a következő kritériumokat:

Or. en
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a betegség által az állatok egészségére és 
a közegészségre, valamint az állatok 
jólétére és a gazdaságra gyakorolt hatás 
mértéke;

a) a betegség által az állatok egészségére és 
a közegészségre, valamint az állatok 
jólétére, a környezetre, az 
élelmiszerbiztonságra és a gazdaságra 
gyakorolt hatás mértéke;

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) felelősek a felelősségi körükbe tartozó 
tartott állatok és termékek egészséges 
állapotáért;

a) felelősek a felelősségi körükbe tartozó 
tartott állatok és termékek egészséges 
állapotáért és jólétéért;

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kapcsolódó kockázatokat szem előtt 
tartva megfelelő biológiai védelmi 
intézkedéseket hoznak annak érdekében, 
hogy biztosítsák az említett tartott állatok 
és termékek egészséges állapotát, és hogy 
megelőzzék a betegségeknek a felelősségi 
körükbe tartozó tartott állatok és termékek 
körébe való bejutását, a betegségeknek az 
említett állatok és termékek körében való 
kialakulását és terjedését, valamint a 

b) a kapcsolódó kockázatokat szem előtt 
tartva megfelelő biológiai védelmi 
intézkedéseket hoznak annak érdekében, 
hogy biztosítsák az említett tartott állatok 
és termékek egészséges állapotát és jólétét, 
és hogy megelőzzék a betegségeknek és az 
antimikrobás szerekkel szemben 
rezisztenssé vált mikroorganizmusoknak a 
felelősségi körükbe tartozó tartott állatok 
és termékek körébe való bejutását, a 
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betegségeknek az említett állatok és 
termékek közötti és azokról való 
továbbterjedését, kivéve azokat az eseteket, 
amikor ez tudományos célra kifejezetten 
engedélyezett, a következők tekintetében 
(értelemszerűen):

betegségeknek az említett állatok és 
termékek körében való kialakulását és 
terjedését, valamint a betegségeknek az 
említett állatok és termékek közötti és 
azokról való továbbterjedését, kivéve 
azokat az eseteket, amikor ez tudományos 
célra kifejezetten engedélyezett, a 
következők tekintetében (értelemszerűen): 

Or. en

Indokolás

Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenssé válás súlyos egészségügyi kockázat, amelyet 
biológiai védelmi kérdésként kell kezelni.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a termelés típusa. ii. a termelés típusa és intenzitása.

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok arra ösztönzik a felelős 
személyeket, hogy célzottan készüljenek 
fel olyan állattartási módszerek 
alkalmazására, amelyek integrált és 
holisztikus módon az állatok, emberek és 
sokszínű környezetük kapcsolatát állítják 
a középpontba.

Or. en
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Indokolás

A mai modern, globalizált világban, ahol az állatok és emberek közötti kölcsönhatás szintje 
magas, esztelenség lenne megfelelő oktatási háttér nélkül, csupán a szakmai tapasztalatra 
támaszkodni.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felelősségi körükbe tartozó tartott 
állatok vagy termékek kategóriái és fajai;

a) a felelősségi körükbe tartozó tartott 
állatok vagy termékek száma, kategóriái és 
fajai;

Or. en

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelés típusa; b) a termelés típusa és intenzitása; 

Or. en

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szakmai tapasztalat vagy képzés; a) szakmai tapasztalat képzéssel 
kombinálva;

Or. en
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Indokolás

A mai modern, globalizált világban, ahol az állatok és emberek közötti kölcsönhatás szintje 
magas, esztelenség lenne megfelelő oktatási háttér nélkül, csupán a szakmai tapasztalatra 
támaszkodni.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az állat-egészségügyi tájékozottság 
javítása;

i. az állat-egészségügyi és -jóléti 
tájékozottság javítása; 

Or. en

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. alternatív, környezetbarátabb és 
fenntarthatóbb állattartási módszerek 
alkalmazásának ösztönzése. 

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szakképzett személyzettel, egységekkel, 
felszereléssel és pénzügyi forrásokkal, 
továbbá a tagállam egész területére 
kiterjedő hatékony szervezeti struktúrával 
rendelkezzen; 

a) szakképzett, mindenféle 
összeférhetetlenségtől mentes
személyzettel, egységekkel, felszereléssel 
és pénzügyi forrásokkal, továbbá a 
tagállam egész területére kiterjedő 
hatékony szervezeti struktúrával 
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rendelkezzen;

Or. en

Indokolás

Az összeférhetetlenség sajnálatosan egyre nagyobb probléma, különös tekintettel arra, hogy 
számos, állat-egészségügyi ellenőrzéseket végző állatorvost az általa ellenőrzött létesítmény 
fizet. Az átláthatóság fokozása, valamint a megfelelő köz- és állat-egészségügyi és 
élelmiszerbiztonsági garanciák biztosítása érdekében ezt a kérdést kezelni kell.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzáféréssel rendelkezzen a 
szakképzett személyzettel, egységekkel, 
felszereléssel és pénzügyi forrásokkal 
rendelkező laboratóriumokhoz, hogy 
biztosítsa a jegyzékbe foglalt és új 
betegségek gyors és pontos diagnózisát, 
illetve differenciáldiagnózisát;

b) hozzáféréssel rendelkezzen a 
szakképzett és mindenféle 
összeférhetetlenségtől mentes 
személyzettel, egységekkel, felszereléssel 
és pénzügyi forrásokkal rendelkező 
laboratóriumokhoz, hogy biztosítsa a 
jegyzékbe foglalt és új betegségek gyors és 
pontos diagnózisát, illetve 
differenciáldiagnózisát;

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelően képzett állatorvosokkal 
rendelkezzen, akik a 11. cikkben említett, e 
rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységekkel foglalkoznak.

c) megfelelően képzett, mindenféle 
összeférhetetlenségtől mentes
állatorvosokkal rendelkezzen, akik a 
11. cikkben említett, e rendelet hatálya alá 
tartozó tevékenységekkel foglalkoznak.

Or. en
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Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a mezőgazdaság vagy az 
akvakultúra ágazataiban kínált megfelelő 
programokkal vagy a formális oktatás 
eszközeivel segítik a felelős személyeket és 
az állatokkal foglalkozó szakembereket a 
10. cikkben előírt alapvető állat-
egészségügyi ismeretek elsajátításában, 
megőrzésében és fejlesztésében.

(2) A tagállamok a mezőgazdaság vagy az 
akvakultúra ágazataiban kínált megfelelő 
programokkal vagy a formális oktatás 
eszközeivel segítik a felelős személyeket és 
az állatokkal foglalkozó szakembereket, és 
biztosítják számukra a 10. cikkben előírt 
alapvető állat-egészségügyi ismeretek 
elsajátítását, megőrzését és fejlesztését.

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság az alábbi 
tevékenységek közül eggyel vagy többel 
állatorvost bízhat meg:

(1) Az illetékes hatóság – amennyiben 
nem áll fenn összeférhetetlenség – az 
alábbi tevékenységek közül eggyel vagy 
többel állatorvost bízhat meg:

Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben alapos okkal feltételezhető, 
hogy egyes állatok vagy termékek 
kockázatot jelenthetnek, az illetékes 
hatóság megfelelő lépéseket tesz annak 

Amennyiben alapos okkal feltételezhető, 
hogy egyes állatok vagy termékek 
kockázatot jelenthetnek, az illetékes 
hatóság megfelelő lépéseket tesz annak 
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érdekében, hogy a kockázat természetéről 
és a meghozott vagy meghozandó 
kockázatmegelőzési vagy -kezelési 
intézkedésekről tájékoztassa a 
nyilvánosságot, figyelembe véve a szóban 
forgó kockázat jellegét, súlyosságát és 
mértékét, valamint a tájékoztatáshoz 
fűződő közérdeket.

érdekében, hogy a kockázat természetéről 
és a meghozott vagy meghozandó 
kockázatmegelőzési vagy -kezelési 
intézkedésekről tájékoztassa a 
nyilvánosságot, figyelembe véve a szóban 
forgó kockázat jellegét, súlyosságát és 
mértékét.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatás mindig közérdek, ahogyan azt a szivacsos agyvelőbántalom-válság is 
bizonyította. Azon kívül, hogy ez a betegség – étellel az emberre is átvitt – súlyos állat-
egészségügyi kérdés, hatalmas bizalmi válságot is előidézett: a nagyközönség elvesztette az 
élelmiszerlánc biztonságába és a politikai döntéshozókba vetett bizalmát. A nyilvánosság 
tájékoztatása kulcsfontosságú a szakpolitika-alkotás szilárd megalapozásának biztosításához.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza, hogy a 8. cikk 
(1) bekezdésének e) pontjában említett, 
jegyzékbe foglalt betegségek közül 
melyeket kell a tagállamoknak az e cikk 
(1) bekezdésének megfelelően azonnal 
bejelenteniük.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 253. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 8. cikk (1) bekezdésének 
e) pontjában említett, jegyzékbe foglalt 
betegségekre vonatkozóan, amelyeket a 
tagállamoknak az e cikk (1) bekezdésének 
megfelelően azonnal be kell jelenteniük.

Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett végrehajtási aktusok törölve
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elfogadására a 255. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.

Or. en

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 17., 18. és 19. cikkben előírt uniós szintű 
bejelentésre és uniós szintű jelentéstételre 
vonatkozó követelmények teljesítésével 
kapcsolatos mechanizmusok és eszközök 
kezelése céljából a Bizottság számítógépes 
információs rendszert hoz létre és 
működtet.

A 17., 18. és 19. cikkben előírt uniós szintű 
bejelentésre és uniós szintű jelentéstételre 
vonatkozó követelmények teljesítésével 
kapcsolatos mechanizmusok és eszközök 
kezelése céljából a Bizottság nyilvánosan 
hozzáférhető számítógépes információs 
rendszert hoz létre és működtet.

Or. en

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felelős személyek biztosítják, hogy a 
felelősségi körükbe tartozó létesítményben 
állatorvos látogatást tesz, amennyiben ezt a 
létesítmény jelentette kockázatok
szükségessé teszik, figyelembe véve a 
következőket:

(1) A felelős személyek biztosítják, hogy a 
felelősségi körükbe tartozó létesítményben 
állatorvos látogatást tesz. Az említett 
állatorvosi látogatásoknak a létesítmény 
jelentette kockázatokkal arányos 
gyakorisággal kell történniük, figyelembe 
véve a következőket:

Or. en

Indokolás

Az alacsonyabb szintű állat-egészségügyi és -jóléti normák szerint működő létesítményeket 
olyan gyakorisággal kell látogatni, ami a létesítmény jelentette magasabb kockázattal 
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arányos.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az élelmiszertermelés típusa;

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a létesítményben meglévő állatjóléti 
garanciák;

Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett állatorvosi látogatásoknak a 
létesítmény jelentette kockázatokkal 
arányos gyakorisággal kell történniük.

törölve

Or. en
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Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jegyzékbe foglalt vagy új betegségek 
megjelenésére utaló jelek felismerése;

a) a jegyzékbe foglalt vagy új betegségek 
és/vagy az ezekhez vezető kockázati 
tényezők megjelenésére utaló jelek 
felismerése;

Or. en

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a 23. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kritériumok, amelyeket 
figyelembe kell venni annak
meghatározásánál, hogy

i. a 23. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kritériumok, amelyeket 
figyelembe kell venni a létesítmény 
jelentette kockázatnak és a szóban forgó 
állatorvosi látogatások gyakoriságának
meghatározásánál;

– az állatorvosi látogatásoknak milyen 
típusú létesítményekre kell irányulniuk;
– az említett állatorvosi látogatásoknak 
milyen gyakorisággal kell történniük;

Or. en

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon létesítmények típusának 
meghatározása, amelyek állatorvosi 

törölve
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látogatás tárgyát képezik.

Or. en

Indokolás

Az állatorvosi látogatásoknak valamennyi létesítménytípusra irányulniuk kell. A kivételek 
csak új, esetleg ismeretlen betegségvektorok megjelenését eredményezik.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
26 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 25. cikk (1) bekezdésében előírt 
megfigyelés megszervezésének, 
eszközeinek, diagnosztikai módszereinek, 
gyakoriságának, intenzitásának és 
mintavételi módszereinek, valamint a 
megfigyelés tárgyát képező 
állatpopulációnak megfelelőnek és a 
megfigyelés céljaival arányosnak kell 
lenniük, figyelembe véve a következőket:

A 25. cikk (1) bekezdésében előírt 
megfigyelés megszervezésének, 
eszközeinek, diagnosztikai módszereinek, 
gyakoriságának, intenzitásának és 
mintavételi módszereinek, valamint a 
megfigyelés tárgyát képező 
állatpopulációnak összhangban kell 
állniuk az elővigyázatosság elvével, 
megfelelőnek és a megfigyelés céljaival 
arányosnak kell lenniük, figyelembe véve a 
következőket: 

Or. en

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a betegségekkel kapcsolatos korábbi 
tapasztalatok a tagállamban, annak 
körzetében vagy területi egységében;

Or. en
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Indokolás

A gyakorlatban a tagállamok nem azonos módon valósítják meg a megfigyelési programot, és 
ezt a sokszínűséget figyelembe kell venni.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 8. cikk (1) bekezdésének 
e) pontjában említett, jegyzékbe foglalt 
betegségek, amelyekre megfigyelési 
programok vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak megállapítása, hogy a 8. cikk 
(1) bekezdésének e) pontjában említett, 
jegyzékbe foglalt betegségek közül 
melyekre vonatkozzanak megfigyelési 
programok;

törölve

Or. en

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az említett, jegyzékbe foglalt betegségtől 
való mentesítés céljából, illetve az említett, 
jegyzékbe foglalt betegségtől való 

a) az említett, jegyzékbe foglalt betegségtől 
való, lehetőleg vakcinázással vagy más 
orvosi kezeléssel történő mentesítés 
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mentesség igazolása céljából programot 
hoznak létre, amelyet az említett betegség 
által fertőzött állatpopuláción belül kell 
végrehajtani, és amely területük érintett 
részeire vagy területükhöz tartozó 
körzetekre vagy területi egységekre terjed 
ki (a továbbiakban: kötelező mentesítési 
program);

céljából, illetve az említett, jegyzékbe 
foglalt betegségtől való mentesség 
igazolása céljából programot hoznak létre, 
amelyet az említett betegség által fertőzött 
állatpopuláción belül kell végrehajtani, és 
amely területük érintett részeire vagy 
területükhöz tartozó körzetekre vagy 
területi egységekre terjed ki (a 
továbbiakban: kötelező mentesítési 
program);

Or. en

Indokolás

A jegyzékbe foglalt betegségtől való mentesítés számos módon elérhető, de az állatok leölése 
és a tetemek ártalmatlanítása helyett a vakcinázási kampányt kell előnyben részesíteni.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a tagállamok, amelyek nem 
mentesek vagy tudvalevőleg nem mentesek 
a 8. cikk (1) bekezdésnek c) pontjában 
említett egy vagy több, jegyzékbe foglalt 
betegségtől, és amelyek úgy határoznak, 
hogy az említett egy vagy több, jegyzékbe 
foglalt betegségtől való mentesítés céljából 
az érintett állatpopuláció körében 
végrehajtandó, területük, illetve annak 
körzetei vagy területi egységei érintett 
részeire kiterjedő programot hoznak létre 
(a továbbiakban: önkéntes mentesítési 
program), a programot jóváhagyás céljából 
benyújtják a Bizottságnak.

(2) Azok a tagállamok, amelyek nem 
mentesek vagy tudvalevőleg nem mentesek 
a 8. cikk (1) bekezdésnek c) pontjában 
említett egy vagy több, jegyzékbe foglalt 
betegségtől, és amelyek úgy határoznak, 
hogy az említett egy vagy több, jegyzékbe 
foglalt betegségtől való, lehetőleg 
vakcinázással vagy más orvosi kezeléssel 
történő mentesítés céljából az érintett 
állatpopuláció körében végrehajtandó, 
területük, illetve annak körzetei vagy 
területi egységei érintett részeire kiterjedő 
programot hoznak létre (a továbbiakban: 
önkéntes mentesítési program), a 
programot jóváhagyás céljából benyújtják 
a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A jegyzékbe foglalt betegségtől való mentesítés számos módon elérhető, de az állatok leölése 
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és a tetemek ártalmatlanítása helyett a vakcinázási kampányt kell előnyben részesíteni.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – végrehajtási aktusok útján –
szükség esetén módosíthatja vagy
beszüntetheti az a) és b) pont szerint 
jóváhagyott mentesítési programokat. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 255. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság – végrehajtási aktusok útján –
szükség esetén arra kötelezheti a 
tagállamokat, hogy módosítsák vagy 
szüntessék be az a) és b) pont szerint 
jóváhagyott mentesítési programokat. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 255. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) járványügyi intézkedések, amelyek célja 
azon létesítmények, területi egységek és 
körzetek kórokozótól való mentesítése, 
amelyekben a betegség megjelent, továbbá 
az újrafertőződés megelőzése;

a) járványügyi intézkedések, amelyek célja 
azon létesítmények, területi egységek és 
körzetek kórokozótól való – lehetőleg 
vakcinázással vagy más orvosi kezeléssel 
történő – mentesítése, amelyekben a 
betegség megjelent, továbbá az 
újrafertőződés megelőzése;

Or. en

Indokolás

A jegyzékbe foglalt betegségtől való mentesítés számos módon elérhető, de az állatok leölése 
és a tetemek ártalmatlanítása helyett a vakcinázási kampányt kell előnyben részesíteni.
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Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kötelező vagy önkéntes mentesítési 
program azon járványügyi intézkedéseinek 
leírása, amelyeket a 31. cikk (1) bekezdése 
és a 31. cikk (2) bekezdése alapján 
elfogadott szabályok előírnak;

c) a kötelező vagy önkéntes mentesítési 
program azon járványügyi intézkedéseinek 
leírása, amelyeket a 31. cikk (1) bekezdése 
és a 31. cikk (2) bekezdése alapján 
elfogadott szabályok előírnak, továbbá 
vakcinázás vagy más orvosi kezelés esetén 
az alkalmazott állatorvosi készítmények 
vagy eljárások pontos leírása; 

Or. en

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási hatáskör Végrehajtási hatáskör és a 
teljesítménymutatókkal kapcsolatos 

hatáskör átruházása

Or. en

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljesítménymutatók; törölve

Or. en



PE521.493v01-00 64/101 PA\1005594HU.doc

HU

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 253. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 30., 31. és 32. cikkben előírt 
kötelező és önkéntes mentesítési 
programok teljesítményét mérő mutatók 
meghatározása tekintetében.

Or. en

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított 
feltételek teljesülése esetén a Bizottság 
végrehajtási aktus útján jóváhagyja és 
szükség esetén módosítja a tagállamok 
„betegségtől mentes” minősítés iránti 
kérelmeit.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított 
feltételek teljesülése esetén a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a tagállamok „betegségtől 
mentes” minősítés iránti kérelmeinek 
jóváhagyása – és szükség esetén 
módosítása – tekintetében.

Or. en

Indokolás

A „betegségtől mentes” minősítés fontos, e rendelet középpontjában álló egészségügyi 
minősítés. A „betegségtől mentes” minősítés elnyerése kapcsán semmilyen ésszerű kétség nem 
merülhet fel, e tekintetben az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak demokratikus 
felügyeletet kell biztosítani.
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Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett végrehajtási aktusok 
elfogadására a 255. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.

törölve

Or. en

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság és a tagállamok egyaránt 
előmozdítják területek, körzetek és területi 
egységek „betegségtől mentes” 
minősítésének fenntartását.

Or. en

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) vagy (2) és a (3) bekezdésben 
megállapított feltételek teljesülése esetén a 
Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elismeri és szükség esetén módosítja a 
területi egységek „betegségtől mentes” 
minősítését.

törölve

Or. en
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Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett végrehajtási aktusok 
elfogadására a 255. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.

törölve

Or. en

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) vagy (2) és a (3) bekezdésben 
megállapított feltételek teljesülése esetén 
területi egységek „betegségtől mentes” 
minősítésének elismerése, és szükség 
esetén módosítása. 

Or. en

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden egyes tagállam naprakész 
jegyzéket készít és vezet a következőkről:

A következők jegyzéke:

Or. en
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Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e rendelet –I(d) mellékletében található,

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi szempontból való helyesbítése. A „betegségtől mentes körzetek vagy területi 
egységek jegyzékei” e rendelet alapvető részét alkotják, ezért végrehajtási aktussal nem 
módosíthatók vagy kiegészíthetők, hanem az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak
együttesen kell azok felett demokratikus felügyeletet gyakorolnia.

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 253. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e mellékletben 
meghatározott betegségtől mentes 
területek, körzetek vagy területi egységek 
jegyzékének módosítása vonatkozásában. 

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi szempontból való helyesbítése. A „betegségtől mentes körzetek vagy területi 
egységek jegyzékei” e rendelet alapvető részét alkotják, ezért végrehajtási aktussal nem 
módosíthatók vagy kiegészíthetők, hanem az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
együttesen kell azok felett demokratikus felügyeletet gyakorolnia.
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Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a jegyzékeket a tagállamok a 
nyilvánosság számára is elérhetővé teszik.

törölve

Or. en

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 8. cikk (1) bekezdésének a), b) és 
c) pontjában említett, jegyzékbe foglalt 
betegségek, melyek esetében a 37. cikknek 
megfelelően betegségtől mentes területi 
egységek hozhatók létre;

Or. en

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak megállapítása, hogy a 8. cikk 
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett, jegyzékbe foglalt betegségek 
közül melyek esetében hozhatók létre 
betegségtől mentes területi egységek a 
37. cikknek megfelelően;

törölve

Or. en
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Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam okkal 
feltételezi, hogy „betegségtől mentes” 
minősítése, illetve a hozzá tartozó körzet 
vagy területi egység „betegségtől mentes” 
minősítése fenntartásának bármely feltétele 
megsérült, a tagállam haladéktalanul:

(1) Amennyiben egy tagállam okkal 
feltételezi, hogy „betegségtől mentes” 
minősítése, illetve a hozzá tartozó körzet 
vagy területi egység „betegségtől mentes” 
minősítése fenntartásának bármely feltétele 
megsérült, vagy a Bizottságtól erre 
vonatkozó figyelmeztetést kap, a tagállam 
haladéktalanul:

Or. en

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
visszavonja a tagállam vagy körzet 
„betegségtől mentes” minősítésének a 
36. cikk (3) bekezdésének megfelelő 
jóváhagyását vagy a területi egység 
„betegségtől mentes” minősítésének a 
37. cikk (4) bekezdésének megfelelő 
elismerését, amennyiben az e cikk (3) 
bekezdésében említett tagállam arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy már nem 
teljesülnek a „betegségtől mentes” 
minősítés fenntartásának feltételei.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 253. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a tagállam vagy körzet 
„betegségtől mentes” minősítésének a 
36. cikk (3) bekezdésének megfelelő 
jóváhagyása vagy a területi egység 
„betegségtől mentes” minősítésének a 
37. cikk (4) bekezdésének megfelelő 
elismerése visszavonása vonatkozásában, 
amennyiben az e cikk (3) bekezdésében 
említett tagállam arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy már nem teljesülnek a 
„betegségtől mentes” minősítés 
fenntartásának feltételei.

Or. en

Indokolás

A szöveg jogi szempontból való helyesbítése. A „betegségtől mentes” minősítés felfüggesztése, 
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visszavonása és visszaállítása” e rendelet alapvető részét alkotja, ezért végrehajtási aktussal 
nem módosítható vagy kiegészíthető, hanem az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
együttesen kell az említettek felett demokratikus felügyeletet gyakorolnia.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett végrehajtási aktusok 
elfogadására a 255. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.

törölve

Or. en

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetekben, amelyekben az e cikk 
(3) bekezdésében említett, jegyzékbe 
foglalt betegség gyorsan terjed, és fennáll 
annak a kockázata, hogy rendkívül jelentős 
hatást gyakorolhat az állati vagy a 
közegészségre, a gazdaságra vagy a 
társadalomra, a Bizottság a 255. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokat fogad el.

Azon kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetekben, amelyekben az e cikk 
(3) bekezdésében említett, jegyzékbe 
foglalt betegség gyorsan terjed, és fennáll 
annak a kockázata, hogy rendkívül jelentős 
hatást gyakorolhat az állati vagy a 
közegészségre, a gazdaságra vagy a 
társadalomra, az e cikk szerint elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 
254. cikkben előírt eljárást kell 
alkalmazni.
A Bizottság legkésőbb hat héttel a szóban 
forgó vészhelyzeti intézkedések 
elfogadását követően jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben részletesen leírja az 
intézkedéseket, valamint adott esetben 
azok következőkre gyakorolt hatását:
– az Unió mezőgazdasági és/vagy 
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akvakultúrás termelése;
– a belső piac működése;
– közegészség, az állatok egészsége, 
állatjólét és a környezet. 

Or. en

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a járványügyi eszközökre vonatkozó 
naprakész ismeretek és ezen eszközök 
továbbfejlődése.

c) a jegyzékbe foglalt betegségekre és a 
járványügyi eszközökre vonatkozó 
naprakész ismeretek és ezen eszközök 
továbbfejlődése.

Or. en

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy a jegyzékbe 
foglalt betegségek a leghatékonyabb 
módon megelőzhetők vagy leküzdhetők 
legyenek, a tagállamok intézkedéseket 
hozhatnak az állatgyógyászati 
készítményeknek az említett betegségek 
esetében történő alkalmazására 
vonatkozóan, amennyiben ezek az 
intézkedések összhangban vannak a 
47. cikk alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban megállapított, az 
állatgyógyászati készítmények 
alkalmazására vonatkozó szabályokkal.

(1) Annak érdekében, hogy a jegyzékbe 
foglalt betegségek a leghatékonyabb 
módon megelőzhetők vagy leküzdhetők 
legyenek, a tagállamok intézkedéseket 
hoznak az állatgyógyászati 
készítményeknek az említett betegségek 
esetében történő alkalmazására 
vonatkozóan, amennyiben ezek az 
intézkedések összhangban vannak a 
47. cikk alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban megállapított, az 
állatgyógyászati készítmények 
alkalmazására vonatkozó szabályokkal.

Or. en
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Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az emberi egészségre gyakorolt 
közvetlen vagy közvetett hatás.

Or. en

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett, jegyzékbe foglalt 
betegségek tekintetében az uniós antigén-, 
vakcina- és diagnosztikaireagens-bankok 
készleteibe felvételre kerülő biológiai 
készítmények;

Or. en

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az uniós antigén-, vakcina- és 
diagnosztikaireagens-bank készleteibe 
felvételre kerülő biológiai készítmények 
típusai és mennyisége a bank által lefedett 
konkrét, a 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett jegyzékbe foglalt 
betegségek szerint.
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Or. en

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) harmadik országok vagy területek, 
amennyiben elsődleges cél 
megakadályozni egy betegség Unióba 
történő bejutását.

b) harmadik országok vagy területek.

Or. en

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az említett biológiai készítmények közül 
melyeket kell felvenni az uniós antigén-, 
vakcina- és diagnosztikaireagens-bankok 
készleteibe, és a 8. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett, jegyzékbe foglalt 
betegségek közül melyek tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós antigén-, vakcina- és 
diagnosztikaireagens-bank készleteibe 
felvételre kerülő biológiai készítmények 
típusai és mennyisége a bank által lefedett

törölve



PE521.493v01-00 74/101 PA\1005594HU.doc

HU

konkrét, a 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett jegyzékbe foglalt 
betegségek szerint;

Or. en

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jegyzékbe foglalt betegség által 
lehetségesen fertőzött és annak 
terjedéséhez lehetségesen hozzájáruló 
állatok leölése és tetemeik 
ártalmatlanítása, illetve az említett állatok 
levágása;

törölve

Or. en

Indokolás

A súlyos betegséggel érintett állatok tömeges leölése és tetemeik ártalmatlanítása jelentős 
hatással van a társadalomra, a felelős személyekre, az élelmiszerláncba vetett bizalomra és a
környezetre. E drasztikus intézkedések szükségességét a szóban forgó messzemenő 
intézkedések tekintetében végzett megfelelő hatásvizsgálatnak kell legitimálnia és indokolnia 
a társadalom felé.

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság csak az 
állatgyógyászati készítmények 
alkalmazása gazdasági, társadalmi, 
állatjóléti és környezeti hatásának alapos, 
más rendelkezésre álló 
betegségmegelőzési és járványügyi 
stratégiákkal összehasonlított vizsgálatát 
követően hoz meg olyan járványügyi 
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intézkedést, amely lehetségesen fertőzött 
és a jegyzékbe foglalt betegség 
terjedéséhez lehetségesen hozzájáruló 
állatok leölését és tetemeik 
ártalmatlanítását, illetve az említett 
állatok levágását eredményezheti;

Or. en

Indokolás

A súlyos betegséggel érintett állatok tömeges leölése és tetemeik ártalmatlanítása jelentős 
hatással van a társadalomra, a felelős személyekre, az élelmiszerláncba vetett bizalomra és a 
környezetre. E drasztikus intézkedések szükségességét a szóban forgó messzemenő 
intézkedések tekintetében végzett megfelelő hatásvizsgálatnak kell legitimálnia és indokolnia 
a társadalom felé.

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghozza a szükséges 
betegségmegelőzési és járványügyi 
intézkedéseket a jegyzékbe foglalt 
betegség továbbterjedésének 
megakadályozása érdekében.

b) meghozza a szükséges 
betegségmegelőzési és járványügyi 
intézkedéseket a jegyzékbe foglalt 
betegség továbbterjedésének 
megakadályozása érdekében. Az illetékes 
hatóság csak a gazdasági, társadalmi, 
állatjóléti és környezeti hatások alapos 
vizsgálatát követően hoz meg olyan 
járványügyi intézkedést, amely 
lehetségesen fertőzött és a jegyzékbe 
foglalt betegség terjedéséhez lehetségesen 
hozzájáruló állatok leölését és tetemeik 
ártalmatlanítását eredményezheti;

Or. en

Indokolás

A súlyos betegséggel érintett állatok tömeges leölése és tetemeik ártalmatlanítása jelentős 
hatással van a társadalomra, a felelős személyekre, az élelmiszerláncba vetett bizalomra és a 
környezetre. E drasztikus intézkedések szükségességét a szóban forgó messzemenő 
intézkedések tekintetében végzett megfelelő hatásvizsgálatnak kell legitimálnia és indokolnia 
a társadalom felé.
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Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon járványügyi intézkedések, 
amelyeket az e cím 1. fejezetének 1–4. 
szakaszában megállapított szabályok 
alapján a korlátozás alatt álló körzetekben 
valamely, jegyzékbe foglalt betegség tartott 
állatok körében való előfordulásának 
gyanúja vagy hatósági megállapítása esetén 
meg kell hozni.

c) azon járványügyi intézkedések, 
amelyeket az e cím 1. fejezetének 1–4. 
szakaszában megállapított szabályok 
alapján a korlátozás alatt álló körzetekben 
valamely, jegyzékbe foglalt betegség tartott 
állatok körében való előfordulásának 
gyanúja vagy hatósági megállapítása esetén 
meg kell hozni. Az illetékes hatóság csak a 
gazdasági, társadalmi, állatjóléti és 
környezeti hatások alapos vizsgálatát 
követően hoz meg olyan járványügyi 
intézkedést, amely lehetségesen fertőzött 
és a jegyzékbe foglalt betegség 
terjedéséhez lehetségesen hozzájáruló 
állatok leölését és tetemeik 
ártalmatlanítását eredményezheti;

Or. en

Indokolás

A súlyos betegséggel érintett állatok tömeges leölése és tetemeik ártalmatlanítása jelentős 
hatással van a társadalomra, a felelős személyekre, az élelmiszerláncba vetett bizalomra és a 
környezetre. E drasztikus intézkedések szükségességét a szóban forgó messzemenő 
intézkedések tekintetében végzett megfelelő hatásvizsgálatnak kell legitimálnia és indokolnia 
a társadalom felé.

Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. hogy a létesítménynek célja-e, hogy a 
szaporítóanyagokat klónok előállítására 
vagy klónok előállítását eredményező 
eljárásokban használja;
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Or. en

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
mentességekről, és nyilvántartást vezetnek 
a területükön mentességet élvező 
létesítményekről. Azon létesítmények, 
amelyek célja klónok előállítása vagy 
amelyek klónok előállítására irányuló 
eljárásban vesznek részt, semmilyen 
körülmények között sem mentesülhetnek a 
nyilvántartásba vételi követelmény alól.

Or. en

Indokolás

A mentesség jogalkotási kiskaput eredményezhet, a kiskapu pedig olyan kockázatokhoz 
vezethet, amelyek veszélyeztetik a köz- és állategészségügyet. A mentességek nyilvántartásba 
vétele biztosítja a nyomonkövethetőséget.

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a szállítás időtartama és a szállítási 
távolság.

Or. en
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Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az állatok jóléti körülményei, amelyek 
kihatással lehetnek az élelmiszerbiztonság 
minőségére és az emberi egészségre.

Or. en

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság a feltételhez kötött 
engedélyt meghosszabbíthatja, ha az 
említett helyszíni látogatás tanúsága szerint 
a létesítményben egyértelmű előrelépés 
történt, viszont még mindig nem felel meg 
valamennyi említett követelménynek. A 
feltételhez kötött engedély 
érvényességének teljes időtartama 
ugyanakkor nem haladhatja meg a hat 
hónapot.

Az illetékes hatóság a feltételhez kötött 
engedélyt meghosszabbíthatja, és a 
hiányosság sikeres leküzdéséhez való 
hozzájárulás céljából megadja a szükséges 
hatékony iránymutatást, ha az említett 
helyszíni látogatás tanúsága szerint a 
létesítményben egyértelmű előrelépés 
történt, viszont még mindig nem felel meg 
valamennyi említett követelménynek. A 
feltételhez kötött engedély 
érvényességének teljes időtartama 
ugyanakkor nem haladhatja meg a hat 
hónapot.

Or. en

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság a nyilvántartást 
hozzáférhetővé teszi a tagállamok és a 

Az illetékes hatóság a nyilvántartást egy 
külön weboldalon hozzáférhetővé teszi a 
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nyilvánosság számára. tagállamok és a nyilvánosság számára.

Or. en

Indokolás

Átláthatósági okokból fontos, hogy legyen egy külön weboldal, ahol a polgárok, érdekelt 
felek, tagállamok és felelős személyek az összes létesítményt és szállítót megtalálhatják.

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a termelés típusa; ii. a termelés típusa és intenzitása;

Or. en

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvántartásba vétel követelménye 
alól a 83. cikknek megfelelően mentesülő 
létesítményeket a tagállamok mentesíthetik 
az e cikk (1) bekezdésében felsorolt 
információkról szóló feljegyzések vezetése 
alól.

(2) A nyilvántartásba vétel követelménye 
alól a 83. cikknek megfelelően mentesülő 
létesítményeket a tagállamok mentesíthetik 
az e cikk (1) bekezdésében felsorolt 
információkról szóló feljegyzések vezetése 
alól. A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
mentességekről, és nyilvántartást vezetnek 
a területükön mentességet élvező 
létesítményekről.

Or. en

Indokolás

A mentesség jogalkotási kiskaput eredményezhet, a kiskapu pedig olyan kockázatokhoz 
vezethet, amelyek veszélyeztetik a köz- és állategészségügyet. A mentességek nyilvántartásba 
vétele biztosítja a nyomonkövethetőséget.
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Módosítás 150

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) alkalmazott laboratóriumi technikák. e) alkalmazott laboratóriumi technikák, 
minden olyan technika kifejezett 
említésével, amelynek célja klónok 
előállítása.

Or. en

Indokolás

Mivel a klónozott állatok és utódaik fokozottan hajlamosak az emberre átvihető
állatbetegségekre, és más súlyos egészségügyi kockázatoknak (fejlődési rendellenességek, 
szervelégtelenség) is fokozottan ki vannak téve, helyénvaló az ilyen típusú 
szaporítóanyagokkal foglalkozó létesítmények nyilvántartásba vétele.

Módosítás 151

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvántartásba vétel követelménye 
alól a 84. cikknek megfelelően mentesülő 
létesítményeket a tagállamok mentesíthetik 
az e cikk (1) bekezdésében felsorolt 
információkról szóló feljegyzések vezetése 
alól.

(2) A nyilvántartásba vétel követelménye 
alól a 84. cikknek megfelelően mentesülő 
létesítményeket a tagállamok mentesíthetik 
az e cikk (1) bekezdésében felsorolt 
információkról szóló feljegyzések vezetése 
alól. A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
mentességekről, és nyilvántartást vezetnek 
a területükön mentességet élvező 
létesítményekről.

Or. en

Indokolás

A mentesség jogalkotási kiskaput eredményezhet, a kiskapu pedig olyan kockázatokhoz 
vezethet, amelyek veszélyeztetik a köz- és állategészségügyet. A mentességek nyilvántartásba 
vétele biztosítja a nyomonkövethetőséget.



PA\1005594HU.doc 81/101 PE521.493v01-00

HU

Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvántartásba vétel követelménye 
alól a 86. cikknek megfelelően mentesülő 
szállítókat a tagállamok mentesíthetik az e 
cikk (1) bekezdésében felsorolt 
információkról szóló feljegyzések vezetése 
alól.

(2) A nyilvántartásba vétel követelménye 
alól a 86. cikknek megfelelően mentesülő 
szállítókat a tagállamok mentesíthetik az e 
cikk (1) bekezdésében felsorolt 
információkról szóló feljegyzések vezetése 
alól. A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
mentességekről, és nyilvántartást vezetnek 
a területükön mentességet élvező 
létesítményekről.

Or. en

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kijelölhetnek másik hatóságot, vagy 
engedélyt adhatnak egy másik szervnek 
vagy természetes személynek az (1) 
bekezdésben meghatározott azonosítási és 
nyilvántartási rendszer gyakorlati 
alkalmazására.

c) kijelölhetnek másik hatóságot, vagy 
engedélyt adhatnak egy másik szervnek 
vagy természetes személynek az (1) 
bekezdésben meghatározott azonosítási és 
nyilvántartási rendszer gyakorlati 
alkalmazására. Amennyiben másik 
hatóságot, másik szervet vagy természetes 
személyt jelölnek ki, a tagállamok 
biztosítják, hogy nem áll fenn 
összeférhetetlenség.

Or. en
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Módosítás 154

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a sertésfélékhez tartozó tartott 
szárazföldi állatokat és az azokat tartó 
létesítményeket érintő információk;

b) a sertésfélékhez tartozó tartott 
szárazföldi állatokat, az azokat tartó 
létesítményeket, valamint a létesítményből 
történő kivitelüket és a létesítménybe 
történő bevitelüket érintő információk;

Or. en

Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. az állatok létesítményekbe történő 
bevitele és létesítményekből történő 
kivitele;

Or. en

Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azonban a felelős személy már nem 
felel meg az e cikk a) és b) albekezdésében 
meghatározott követelményeknek, a 
továbbiakban legalább 10 évig nem 
jogosult mentességre.

Or. en
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Indokolás

Az eltérések jogalkotási kiskaput eredményezhetnek, a kiskapu pedig olyan kockázatokhoz 
vezethet, amelyek veszélyeztetik a köz- és állategészségügyet. Abban a kivételes esetben, 
amikor egy felelős személy visszaél az eltéréssel, a szóban forgó felelős személy a 
továbbiakban már nem részesülhet az adott eltérésben.

Módosítás 157

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azonban a felelős személy már nem 
felel meg az e cikk a) és b) albekezdésében 
meghatározott követelményeknek, a 
továbbiakban legalább 10 évig nem 
jogosult mentességre.

Or. en

Indokolás

Az eltérések jogalkotási kiskaput eredményezhetnek, a kiskapu pedig olyan kockázatokhoz 
vezethet, amelyek veszélyeztetik a köz- és állategészségügyet. Abban a kivételes esetben, 
amikor egy felelős személy visszaél az eltéréssel, a szóban forgó felelős személy a 
továbbiakban már nem részesülhet az adott eltérésben.

Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fizikai azonosító eszközzel egyenként 
azonosítják;

a) transzponderrel és – indokolt esetben –
fizikai azonosító eszközzel egyenként 
azonosítják;

Or. en

Indokolás

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról szóló, 2013. június 12-i 
576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a kutyáknak, macskáknak és 
görényeknek transzponderrel azonosíthatónak kell lenniük, mivel ez jelentősen javítja a 
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nyomonkövethetőséget és az azonosítást.

Módosítás 159

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kedvtelésből tartott szárazföldi 
állatok azonosítására eszközként használt, 
az (1) bekezdésben említett 
transzpondernek meg kell felelnie a 
kedvtelésből tartott állatok nem 
kereskedelmi célú mozgásáról szóló, 2013. 
június 12-i 576/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek.

Or. en

Indokolás

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról szóló, 2013. június 12-i 
576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a kutyáknak, macskáknak és 
görényeknek transzponderrel azonosíthatónak kell lenniük, mivel ez jelentősen javítja a 
nyomonkövethetőséget és az azonosítást.

Módosítás 160

Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
253. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 106., 
107., 109. és 110. cikk szerinti azonosítási 
és nyilvántartási követelményektől való 
eltérések felelős személyek számára való 
engedélyezése tekintetében:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
253. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 106., 
107., 109. és 110. cikk szerinti azonosítási 
és nyilvántartási követelményektől való 
eltérések felelős személyek számára való 
engedélyezése tekintetében, amennyiben a 
teljes nyomonkövethetőség biztosított:

Or. en
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Módosítás 161

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az említett tartott szárazföldi állatokat 
tartó létesítményekben zajló termelés 
típusa;

d) az említett tartott szárazföldi állatokat 
tartó létesítményekben zajló termelés 
típusa és intenzitása; 

Or. en

Módosítás 162

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 115. cikk alapján elfogadott 
szabályokban foglalt, az azonosítási és 
nyilvántartásba vételi követelmények alóli 
mentességek gyakorlati alkalmazása.

törölve

Or. en

Módosítás 163

Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) más kockázati tényezők.

Or. en
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Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tartott szárazföldi állatok 
mozgásának teljes időtartama nem 
haladja meg a 8 órát.

Or. en

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az állatok nem voltak kitéve összesen 8 
órát meghaladó időtartamú mozgatásnak.

Or. en

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

138. cikk törölve
A tartott szárazföldi állatok meghatározott 
fajainak vagy kategóriáinak mozgatását 
érintő átmeneti eltérésekre vonatkozó 
végrehajtási hatáskör
A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
szabályokat állapíthat meg a tartott 
szárazföldi állatok meghatározott fajainak 
vagy kategóriáinak mozgatására 
vonatkozóan e fejezetben meghatározott 
szabályoktól való átmeneti eltérések 
tekintetében a következő esetekben:
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a) a 127. cikkben, a 129. cikk (1) 
bekezdésében, a 130. cikkben, a 131. 
cikkben, a 133. cikk (1) bekezdésében, a 
134. cikk (1) bekezdésében, a 135. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 136. cikkben 
foglalt, valamint a 128. cikk (1) bekezdése 
és a 129. cikk (2) bekezdése, a 132. cikk, a 
133. cikk (2) bekezdése, a 134. cikk (2) 
bekezdése, a 135. cikk (3) bekezdése, a 
136. cikk (4) bekezdése és a 137. cikk 
alapján elfogadott szabályokban 
megállapított, mozgatásra vonatkozó 
követelmények nem csökkentik 
hatékonyan az ilyen állatok mozgatásával 
járó kockázatot; vagy
b) a 8. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett, jegyzékbe foglalt betegség a jelek 
szerint az 1–6. szakasznak megfelelően 
meghatározott, mozgatásra vonatkozó 
követelmények ellenére terjed. 
Az említett végrehajtási aktusok 
elfogadására a 255. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.
Azon kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetekben, amelyek rendkívül súlyos hatás 
kockázatával járó betegséggel 
kapcsolatosak, valamint a 139. cikkben 
említett szempontok figyelembevételével a 
Bizottság a 255. cikk (3) bekezdésében 
előírt eljárásnak megfelelően azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusokat 
fogad el.

Or. en

Indokolás

Az eltérések – még az átmeneti jellegűek is – jogalkotási kiskaput eredményezhetnek, a 
kiskapu pedig olyan kockázatokhoz vezethet, amelyek veszélyeztetik a köz- és 
állategészségügyet. A mozgatás nyomonkövethetőségét és nyilvántartásba vételét biztosítani 
kell, nem pedig akadályozni.
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Módosítás 167

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 134. cikk (2) bekezdése, a 135. cikk (3) 
bekezdése, a 136. cikk (4) bekezdése, 
valamint a 137. cikk és a 138. cikk 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban és végrehajtási aktusokban 
meghatározandó szabályok 
megállapításakor a Bizottság figyelembe 
veszi a következő szempontokat:

A 134. cikk (2) bekezdése, a 135. cikk (3) 
bekezdése, a 136. cikk (4) bekezdése és a 
137. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban és végrehajtási aktusokban 
meghatározandó szabályok 
megállapításakor a Bizottság figyelembe 
veszi a következő szempontokat:

Or. en

Módosítás 168

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az annak igazolásához szükséges 
információk, hogy a tartott szárazföldi 
állatok klónok vagy klónok utódai.

Or. en

Indokolás

Mivel a klónozott állatok és utódaik fokozottan hajlamosak az emberre átvihető 
állatbetegségekre, és más súlyos egészségügyi kockázatoknak (fejlődési rendellenességek, 
szervelégtelenség) is fokozottan ki vannak téve, helyénvaló annak feltüntetése az állat-
egészségügyi bizonyítványban, hogy az állat klón vagy klón leszármazottja-e.

Módosítás 169

Rendeletre irányuló javaslat
152 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, (2) A Bizottság – a kedvtelésből tartott 
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hogy a 253. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett megelőzési és 
járványügyi intézkedések tekintetében 
annak biztosítására, hogy a kedvtelésből 
tartott szárazföldi állatok ne képviseljenek 
jelentős kockázatot a 8. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
betegségeknek és új betegségeknek a 
szállítás során és a rendeltetési helyen más 
állatokra való átterjedése tekintetében, és 
adott esetben figyelembe véve a 
rendeltetési hely egészségügyi állapotát.

állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról 
szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
foglalt rendelkezések sérelme nélkül –
felhatalmazást kap arra, hogy a 
253. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
megelőzési és járványügyi intézkedések 
tekintetében annak biztosítására, hogy a 
kedvtelésből tartott szárazföldi állatok ne 
képviseljenek jelentős kockázatot a 8. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
betegségeknek és új betegségeknek a 
szállítás során és a rendeltetési helyen más 
állatokra való átterjedése tekintetében, és 
adott esetben figyelembe véve a 
rendeltetési hely egészségügyi állapotát.

Or. en

Módosítás 170

Rendeletre irányuló javaslat
152 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
szabályokat állapíthat meg az e cikk (1) 
bekezdése szerinti és a (2) bekezdése 
alapján elfogadott szabályokban előírt 
megelőzési és járványügyi intézkedésekre 
vonatkozóan.

törölve

Or. en
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Módosítás 171

Rendeletre irányuló javaslat
152 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett végrehajtási aktusok 
elfogadására a 254. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.

törölve

Or. en

Módosítás 172

Rendeletre irányuló javaslat
195 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más, meghatározatlan okú, súlyos 
betegségtünet.

b) más, meghatározatlan okú, súlyos 
betegségtünet; vagy

Or. en

Módosítás 173

Rendeletre irányuló javaslat
195 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a víziállatok génállományának 
szándékos módosítása.

Or. en

Indokolás

Feljegyeztek az Amerikai Egyesült Államokban történt eseteket, amikor genetikailag 
módosított lazacokat „szöktettek ki” a vadvizekre, hogy élőhelyért, élelemért és párért 
keljenek versenyre a vadvízi halakkal, köztük a veszélyeztetett lazaccal. Közelmúltbeli 
kutatások megállapították, hogy ha csupán 60 genetikailag módosított halat kiengednek egy 
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60.000-es vadvízi populációba, az kevesebb, mint 40 generáció alatt a vadvízi populáció 
kipusztulásához vezethet.

Módosítás 174

Rendeletre irányuló javaslat
195 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes 
hatóság – kockázatelemzésre alapozva –
engedélyezheti víziállatok ilyen mozgatását 
vagy természetes vizekbe engedését, 
amennyiben a víziállatok az akvakultúrás 
létesítmény vagy a természetes víz olyan 
részéből származnak, amely független attól 
a járványügyi egységtől, ahol szokatlan 
arányú mortalitás vagy más betegségtünet 
fordult elő.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjától
eltérve az illetékes hatóság –
kockázatelemzésre alapozva –
engedélyezheti víziállatok ilyen mozgatását 
vagy természetes vizekbe engedését, 
amennyiben a víziállatok az akvakultúrás 
létesítmény vagy a természetes víz olyan 
részéből származnak, amely független attól 
a járványügyi egységtől, ahol szokatlan 
arányú mortalitás vagy más betegségtünet 
fordult elő.

Or. en

Módosítás 175

Rendeletre irányuló javaslat
206 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

206. cikk törölve
A víziállatok meghatározott fajainak vagy 
kategóriáinak mozgatását érintő átmeneti 
eltérésekre vonatkozó végrehajtási 
hatáskör 
A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
szabályokat állapít meg a víziállatok 
meghatározott fajainak vagy 
kategóriáinak mozgatására vonatkozóan e 
fejezetben foglalt szabályoktól való 
átmeneti eltérés tekintetében a következő 
esetekben:
a) a 195. cikkben, a 196. cikk (1) 
bekezdésében, a 197. és a 198. cikkben, a 
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199. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 200. 
cikkben, a 201. cikk (1) bekezdésében, a 
202. cikk (1) bekezdésében, a 203. cikk (1) 
bekezdésében, a 204. cikk (1) és (2) 
bekezdésében előírt, valamint a 196. cikk 
(2) bekezdése, a 199. cikk (3) bekezdése, a 
201. cikk (2) bekezdése, a 202. cikk (2) 
bekezdése, a 203. cikk (2) bekezdése, a 
204. cikk (3) bekezdése és a 205. cikk 
alapján elfogadott szabályokban foglalt, 
mozgatásra vonatkozó követelmények nem 
csökkentik hatékonyan az említett 
víziállatok bizonyos mozgatásával járó 
kockázatokat; vagy
b) a 8. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett, jegyzékbe foglalt betegség a jelek 
szerint az 1–5. szakasznak megfelelően 
meghatározott, mozgatásra vonatkozó 
követelmények ellenére terjed.
Az említett végrehajtási aktusok 
elfogadására a 255. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.
Azon kellően indokolt, rendkívül sürgős 
esetekben, amelyek rendkívül súlyos hatás 
kockázatával járó, jegyzékbe foglalt 
betegséggel kapcsolatosak, valamint a 
205. cikkben említett szempontok 
figyelembe vételével a Bizottság a 255. 
cikk (3) bekezdésében előírt eljárásnak 
megfelelően azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokat fogad el.

Or. en

Indokolás

Az eltérések – még az átmeneti jellegűek is – jogalkotási kiskaput eredményezhetnek, a 
kiskapu pedig olyan kockázatokhoz vezethet, amelyek veszélyeztetik a köz- és 
állategészségügyet. A mozgatás nyomonkövethetőségét és nyilvántartásba vételét biztosítani 
kell, nem pedig akadályozni.
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Módosítás 176

Rendeletre irányuló javaslat
207 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 203. cikk (2) bekezdése, a 204. cikk (3) 
bekezdése, a 205. és a 206. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és 
végrehajtási aktusokban meghatározandó 
szabályok megállapításakor a Bizottság 
figyelembe veszi a következő 
szempontokat:

A 203. cikk (2) bekezdése, a 204. cikk (3) 
bekezdése és a 205. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és 
végrehajtási aktusokban meghatározandó 
szabályok megállapításakor a Bizottság 
figyelembe veszi a következő 
szempontokat:

Or. en

Módosítás 177

Rendeletre irányuló javaslat
222 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
szabályokat állapíthat meg az e cikk (1) 
bekezdése szerinti és (2) bekezdése alapján 
elfogadott szabályokban előírt 
betegségmegelőzési és járványügyi 
intézkedésekre vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 178

Rendeletre irányuló javaslat
222 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett végrehajtási aktusok 
elfogadására a 255. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kerül sor.

törölve 
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Or. en

Módosítás 179

Rendeletre irányuló javaslat
240 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nyilatkozat arról, hogy az állatok, 
szaporítóanyagok vagy állati eredetű 
készítmények klónozott állatoktól vagy 
utódaiktól származnak;

Or. en

Indokolás

Mivel a klónozott állatok és utódaik fokozottan hajlamosak az emberre átvihető 
állatbetegségekre, és más súlyos egészségügyi kockázatoknak (fejlődési rendellenességek, 
szervelégtelenség) is fokozottan ki vannak téve, helyénvaló annak feltüntetése az állat-
egészségügyi bizonyítványban, hogy az állat klón vagy klón leszármazottja-e.

Módosítás 180

Rendeletre irányuló javaslat
245 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban ha azt az importáló harmadik 
ország vagy terület illetékes hatósága kéri, 
vagy ha az említett országban vagy 
területen hatályos törvények, rendeletek, 
előírások, eljárási szabályok és egyéb jogi 
és közigazgatási eljárások úgy írják elő, az 
Unióból történő kivitel vagy újrakivitel az 
említett rendelkezéseknek megfelelően 
történhet.

Azonban ha azt az importáló harmadik 
ország vagy terület illetékes hatósága kéri, 
vagy ha az említett országban vagy 
területen hatályos törvények, rendeletek, 
előírások, eljárási szabályok és egyéb jogi 
és közigazgatási eljárások úgy írják elő, az 
Unióból történő kivitel az említett 
rendelkezéseknek megfelelően történhet.

Or. en

Indokolás

Az újrakivitel engedélyezése lehetséges kiskaput teremt az uniós állat-egészségügyi védelmi 
szabályok és rendeletek megkerüléséhez. Ezt el kell kerülni.
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Módosítás 181

Rendeletre irányuló javaslat
252 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. és II. melléklet módosítása A –I(a), (b), (c) és (d), valamint az I. és II. 
melléklet módosítása 

Or. en

Módosítás 182

Rendeletre irányuló javaslat
252 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
műszaki és tudományos fejlődés, valamint 
a köz- és állategészségügy terén 
megváltozott körülmények 
figyelembevétele érdekében, a 
253. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. és 
II. melléklet módosítása tekintetében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
műszaki és tudományos fejlődés, valamint 
a köz- és állategészségügy terén 
megváltozott körülmények 
figyelembevétele érdekében, a 
253. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a –I(a), 
(b), (c) és (d), valamint az I. és II. 
melléklet módosítása tekintetében.

Or. en

Módosítás 183

Rendeletre irányuló javaslat
253 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságot (*)-tól/-től határozatlan 
időre felhatalmazzák a 4. cikk (2) 
bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, 
a 9. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikk (2) bekezdésében, 

(2) A Bizottságot (*)-tól/-től 5 évre
felhatalmazzák a 4. cikk (2) bekezdésében, 
az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (2) 
bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, 
a 8. cikk (1) bekezdésében, a 9. cikk (2) 
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a 15. cikk (2) bekezdésében, a 16. cikk (3) 
bekezdésében, a 18. cikk (3) bekezdésében, 
a 24. cikkben, a 28. cikkben, a 30. cikk (4) 
bekezdésében, a 31. cikk (2) bekezdésében, 
a 34. cikk (2) bekezdésében, a 37. cikk (5) 
bekezdésében, a 39. cikkben, a 41. cikk (3) 
bekezdésében, a 42. cikk (5) bekezdésében, 
a 44. cikk (1) bekezdésében, a 47. cikkben, 
a 48. cikk (3) bekezdésében, az 53. cikk (2) 
bekezdésében, az 54. cikk (3) 
bekezdésében, az 55. cikk (2) 
bekezdésében, az 58. cikk (2) 
bekezdésében, a 63. cikkben, a 64. cikk (4) 
bekezdésében, a 67. cikkben, a 68. cikk (2) 
bekezdésében, a 70. cikk (3) bekezdésében, 
a 72. cikk (2) bekezdésében, a 73. cikk (3) 
bekezdésében, a 74. cikk (3) bekezdésében, 
a 76. cikk (2) bekezdésében, a 79. cikkben, 
a 80. cikk (4) bekezdésében, a 85. cikk (3) 
bekezdésében, a 89. cikk (3) bekezdésében, 
a 92. cikk (2) bekezdésében, a 96. cikk (3) 
bekezdésében, a 100. cikk (1) 
bekezdésében, a 103. cikk (2) 
bekezdésében, a 114. cikkben, a 115. 
cikkben, a 119. cikk (1) bekezdésében, a 
122. cikk (2) bekezdésében, a 128. cikk (1) 
bekezdésében, a 129. cikk (2) 
bekezdésében, a 132. cikkben, a 133. cikk 
(2) bekezdésében, a 134. cikk (2) 
bekezdésében, a 135. cikk (3) 
bekezdésében, a 136. cikk (4) 
bekezdésében, a 137. cikkben, a 141. cikk 
(1) bekezdésében, a 143. cikk (1) 
bekezdésében, a 144. cikkben, a 146. cikk 
(4) bekezdésében, a 148. cikk (3) 
bekezdésében, a 151. cikk (1) 
bekezdésében, a 152. cikk (2) 
bekezdésében, a 154. cikk (1) 
bekezdésében, a 158. cikkben, a 159. cikk 
(5) bekezdésében, a 160. cikk (3) 
bekezdésében, a 162. cikk (2) 
bekezdésében, a 163. cikk (3) 
bekezdésében, a 164. cikk (3) 
bekezdésében, a 165. cikk (5) 
bekezdésében, a 166. cikk (3) 
bekezdésében, a 174. cikk (3) 
bekezdésében, a 179. cikk (2) 
bekezdésében, a 184. cikk (1) 

bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (2) bekezdésében, a 15. cikk (2) 
bekezdésében, a 16. cikk (3) bekezdésében, 
a 17. cikk (3) bekezdésében, a 18. cikk (3) 
bekezdésében, a 24. cikkben, a 28. 
cikkben, a 30. cikk (4) bekezdésében, a 31. 
cikk (2) bekezdésében, a 34. cikk (2) 
bekezdésében, a 35. cikkben, a 36. cikk (3) 
bekezdésében, a 37. cikk (5) bekezdésében, 
a 38. cikkben, a 39. cikkben, a 41. cikk (3) 
bekezdésében, a 42. cikk (4) 
bekezdésében, a 42. cikk (5) bekezdésében, 
a 44. cikk (1) bekezdésében, a 47. cikkben, 
a 48. cikk (3) bekezdésében, az 53. cikk (2) 
bekezdésében, az 54. cikk (3) 
bekezdésében, az 55. cikk (2) 
bekezdésében, az 58. cikk (2) 
bekezdésében, a 63. cikkben, a 64. cikk (4) 
bekezdésében, a 67. cikkben, a 68. cikk (2) 
bekezdésében, a 70. cikk (3) bekezdésében, 
a 72. cikk (2) bekezdésében, a 73. cikk (3) 
bekezdésében, a 74. cikk (3) bekezdésében, 
a 76. cikk (2) bekezdésében, a 79. cikkben, 
a 80. cikk (4) bekezdésében, a 85. cikk (3) 
bekezdésében, a 89. cikk (3) bekezdésében, 
a 92. cikk (2) bekezdésében, a 96. cikk (3) 
bekezdésében, a 100. cikk (1) 
bekezdésében, a 103. cikk (2) 
bekezdésében, a 114. cikkben, a 115. 
cikkben, a 119. cikk (1) bekezdésében, a 
122. cikk (2) bekezdésében, a 128. cikk (1) 
bekezdésében, a 129. cikk (2) 
bekezdésében, a 132. cikkben, a 133. cikk 
(2) bekezdésében, a 134. cikk (2) 
bekezdésében, a 135. cikk (3) 
bekezdésében, a 136. cikk (4) 
bekezdésében, a 137. cikkben, a 141. cikk 
(1) bekezdésében, a 143. cikk (1) 
bekezdésében, a 144. cikkben, a 146. cikk 
(4) bekezdésében, a 148. cikk (3) 
bekezdésében, a 151. cikk (1) 
bekezdésében, a 152. cikk (2) 
bekezdésében, a 154. cikk (1) 
bekezdésében, a 158. cikkben, a 159. cikk 
(5) bekezdésében, a 160. cikk (3) 
bekezdésében, a 162. cikk (2) 
bekezdésében, a 163. cikk (3) 
bekezdésében, a 164. cikk (3) 
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bekezdésében, a 188. cikk (1) 
bekezdésében, a 191. cikk (2) 
bekezdésében, a 196. cikk (2) 
bekezdésében, a 199. cikk (3) 
bekezdésében, a 200. cikk (3) 
bekezdésében, a 201. cikk (2) 
bekezdésében, a 202. cikk (2) 
bekezdésében, a 203. cikk (2) 
bekezdésében, a 204. cikk (3) 
bekezdésében, a 205. cikkben, a 211. 
cikkben, a 213. cikk (1) bekezdésében, a 
214. cikkben, a 216. cikk (4) 
bekezdésében, a 218. cikk (3) 
bekezdésében, a 221. cikk (1) 
bekezdésében, a 222. cikk (3) 
bekezdésében, a 223. cikk (3) 
bekezdésében, a 224. cikk (5) 
bekezdésében, a 225. cikk (3) 
bekezdésében, a 229. cikk (1) 
bekezdésében, a 231. cikk (3) 
bekezdésében, a 233. cikk (3) 
bekezdésében, a 235. cikkben, a 236. cikk 
(1) bekezdésében, a 239. cikk (4) 
bekezdésében, a 240. cikk (3) 
bekezdésében, a 241. cikk (1) 
bekezdésében, a 242. cikk (2) 
bekezdésében, a 243. cikk (1) 
bekezdésében, a 244. cikk (2) 
bekezdésében, a 252. cikkben, a 259. cikk 
(2) bekezdésében, a 260. cikk (2) 
bekezdésében és a 261. cikk (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

bekezdésében, a 165. cikk (5) 
bekezdésében, a 166. cikk (3) 
bekezdésében, a 174. cikk (3) 
bekezdésében, a 179. cikk (2) 
bekezdésében, a 184. cikk (1) 
bekezdésében, a 188. cikk (1) 
bekezdésében, a 191. cikk (2) 
bekezdésében, a 196. cikk (2) 
bekezdésében, a 199. cikk (3) 
bekezdésében, a 200. cikk (3) 
bekezdésében, a 201. cikk (2) 
bekezdésében, a 202. cikk (2) 
bekezdésében, a 203. cikk (2) 
bekezdésében, a 204. cikk (3) 
bekezdésében, a 205. cikkben, a 211. 
cikkben, a 213. cikk (1) bekezdésében, a 
214. cikkben, a 216. cikk (4) 
bekezdésében, a 218. cikk (3) 
bekezdésében, a 221. cikk (1) 
bekezdésében, a 222. cikk (3) 
bekezdésében, a 222. cikk (4) 
bekezdésében, a 223. cikk (3) 
bekezdésében, a 224. cikk (5) 
bekezdésében, a 225. cikk (3) 
bekezdésében, a 229. cikk (1) 
bekezdésében, a 231. cikk (3) 
bekezdésében, a 233. cikk (3) 
bekezdésében, a 235. cikkben, a 236. cikk 
(1) bekezdésében, a 239. cikk (4) 
bekezdésében, a 240. cikk (3) 
bekezdésében, a 241. cikk (1) 
bekezdésében, a 242. cikk (2) 
bekezdésében, a 243. cikk (1) 
bekezdésében, a 244. cikk (2) 
bekezdésében, a 252. cikkben, a 259. cikk 
(2) bekezdésében, a 260. cikk (2) 
bekezdésében és a 261. cikk (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. 
Amennyiben az Európai Parlament és a 
Tanács nem emel kifogást, az említett 
időszak az első időszak lejártát követően 
további 5 évvel meghosszabbodik.

Or. en
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Indokolás

Technikai kiigazítás a korábbi módosításokkal összhangban.

Módosítás 184

Rendeletre irányuló javaslat
253 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság (*)-tól/től kezdődő ötéves 
időtartamra kap felhatalmazást arra, hogy 
a 229. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

(*) Az alapjogszabály hatálybalépésének 
napja vagy a jogalkotó által 
meghatározott bármely más időpont.

Or. en

Módosítás 185

Rendeletre irányuló javaslat
261 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

261a. cikk
Felülvizsgálat
(*)-tól/től számított 5 év elteltével a 
Bizottság megvizsgálja e rendelet hatásait, 
köztük a 253. cikk (2) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló hatáskör 
gyakorlását, és jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentést adott esetben jogalkotási javaslat 
kísérheti.
(*) Az alapjogszabály hatálybalépésének 
napja vagy a jogalkotó által 
meghatározott bármely más időpont.

Or. en
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Indokolás

Általános felülvizsgálati záradék.

Módosítás 186

Rendeletre irányuló javaslat
-I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I(a) MELLÉKLET
Az 5. cikk (2) bekezdése szerinti, jegyzékbe 
foglalt betegségek
1. Madárinfluenza
2. Veszettség
3. Szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma (BSE)
4. Q-láz
5. Meticillin-rezisztens Staphylococcus 
aureus (MRSA)
6. Szalmonella
7. Escherichia coli (E. coli) 

Or. en

Indokolás

A „jegyzékbe foglalt betegségek” nem teljes körű felsorolása, amit a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal a jövőben módosíthat vagy kiegészíthet.

Módosítás 187

Rendeletre irányuló javaslat
-I b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I(b) MELLÉKLET
A 7. cikk (1) bekezdése szerinti fajok 
jegyzéke
(A fajok jegyzéke beillesztendő)
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Or. en

Indokolás

A „7. cikk (1) bekezdése szerinti fajok jegyzékének” nem teljes körű felsorolása, amit a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal a jövőben módosíthat vagy kiegészíthet.

Módosítás 188

Rendeletre irányuló javaslat
-I c melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I(c) MELLÉKLET
A jegyzékbe foglalt betegségekre 
alkalmazott, a 8. cikk (1) bekezdése 
szerinti betegségmegelőző és járványügyi 
intézkedések jegyzéke
(A konkrét betegségekre vonatkozó 
intézkedések jegyzéke beillesztendő) 

Or. en

Indokolás

A „konkrét betegségekre vonatkozó, 8. cikk szerinti intézkedések jegyzékének” nem teljes körű 
felsorolása, amit a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal a jövőben módosíthat 
vagy kiegészíthet.

Módosítás 189

Rendeletre irányuló javaslat
-I d melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I(d) MELLÉKLET
A 38. cikk szerinti, betegségtől mentes 
területek, körzetek vagy területi egységek 
jegyzéke
A. RÉSZ
a 36. cikk (1) bekezdése szerinti, 
betegségtől mentes területek vagy körzetek
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(A területek/körzetek jegyzéke 
beillesztendő) 
B. RÉSZ
a 37. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, 
betegségtől mentes területi egységek
(A területi egységek jegyzéke 
beillesztendő) 

Or. en

Indokolás

A „betegségtől mentes körzetek vagy területi egységek” nem teljes körű felsorolása, amit a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal a jövőben módosíthat vagy kiegészíthet.


