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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1760/2000/EK rendeletnek a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása és az 
önkéntes marhahús-címkézésre vonatkozó rendelkezések törlése tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0525),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
43. cikkének (2) bekezdésére, valamint 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amelyek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0227/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 7-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 

(16) Az EID kötelezővé tétele az egész 
Unióban gazdaságilag hátrányosan 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 …
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érinthetne egyes gazdasági szereplőket.
Ezért az EID bevezetését önkéntes 
rendszerben lenne helyénvaló megoldani. 
Egy ilyen rendszerben az EID-t azok az 
állattartók választanák, akiknek annak 
bevezetése közvetlen gazdasági előnnyel 
jár.

érinthetne egyes gazdasági szereplőket.
Ezért az EID bevezetését önkéntes 
rendszerben lenne helyénvaló megoldani, 
lehetővé téve, hogy kizárólag azok az 
állattartók döntsenek az elektronikus 
azonosítási rendszer bevezetése mellett, 
akiket ez a rendszer valószínűsíthetően 
gyors gazdasági haszonhoz juttat.

Or. fr

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) Az 1760/2000/EK rendelet II. 
címének II. szakasza meghatározza az 
önkéntes marhahús-címkézési rendszer 
szabályait, amelyek a tagállamok illetékes 
hatóságainak jóváhagyásáról is 
rendelkeznek bizonyos címkézési 
specifikációk tekintetében. A rendszer 
alkalmazásából adódó, a tagállamok és 
gazdasági szereplők által viselt igazgatási 
teher és költségek nem állnak arányban a 
rendszer előnyeivel. Ezt a szakaszt tehát 
hatályon kívül kell helyezni. Azon 
információkra tehát, amelyek köre 
túlterjed a kötelező marhahús-címkézési 
rendszerről szóló 1760/2000/EK rendelet 
13. és 15. cikkének megfelelően 
megadandó adatokon, a hatályos 
horizontális jogszabályozás – például a 
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EGK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1 –
alkalmazandó. .

_____________
1 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

Or. fr
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni az alternatív 
azonosítási módokat alkalmazó gazdaságok 
nyilvántartása, a tagállamok számítógépes 
adatbázisai közötti adatcsere műszaki 
jellemzői és módjai, az azonosítási mód 
formátuma és kialakítása, az EID 
alkalmazására vonatkozó technikai 
eljárások és szabványok, a gazdaságok 
állomány-nyilvántartásának és a 
marhalevelek formátuma, valamint a 
tagállamok által az 1760/2000/EK 
rendelettel összhangban az állattartókra 
kiszabott szankciók alkalmazása 
tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

(23) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni az alternatív 
azonosítási módokat alkalmazó gazdaságok 
nyilvántartása, a tagállamok számítógépes 
adatbázisai közötti adatcsere műszaki 
jellemzői és módjai, a tagállamok közötti 
adatcsererendszer teljes 
működőképességét elismerő nyilatkozat, 
az EID alkalmazására vonatkozó technikai 
eljárások és szabványok, a gazdaságok 
állomány-nyilvántartásának és a 
marhalevelek formátuma, a tagállamok 
által az 1760/2000/EK rendelettel 
összhangban az állattartókra kiszabott 
szankciók alkalmazása, valamint a –
különösen az ellenőrzésekre, az igazgatási 
szankciókra és a maximális időtartamra –
vonatkozó rendelkezések megfelelő 
teljesítéséhez szükséges intézkedések
tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

Or. fr
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Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ezzel a lehetőséggel élő tagállamoknak 
a vonatkozó nemzeti rendelkezések 
szövegét benyújtják a Bizottságnak. A 
Bizottság pedig összefoglaló 
szabálygyűjteményt bocsát a többi 
tagállam rendelkezésére – az adott 
tagállamok számára könnyen érthető 
nyelven – azon nemzeti rendelkezésekről, 
amelyeket az állatoknak a kötelező 
elektronikus azonosítási rendszert választó
tagállamokba történő szállítása során kell 
alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Képzés Tájékoztatás

Or. fr

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
1760/2000/EK rendelet
9 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
állatok azonosításáért és nyilvántartásáért 
felelős személyek utasítást és iránymutatást 
kapjanak e rendelet és a Bizottság által a 
10. és a 10a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási aktusok vonatkozó 
rendelkezéseiről, valamint megfelelő 
képzések álljanak a rendelkezésükre.”
Ezeket az információkat a címzett 
számára díjmentesen kell megadni a 
rendelkezések minden érdemleges 
módosítása alkalmával és olyan gyakran, 
amilyen gyakran ez szükséges. 

Or. fr

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a címkén feltüntethető különleges 
feliratok meghatározása; 

törölve

c) az eredetmegjelölés egyszerűsítésével 
kapcsolatos címkézési rendelkezések; 

Or. fr

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 19 a pont (új)
1760/2000/EK rendelet
23 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a) A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:
„23a. cikk

Az értékeléseket követő intézkedések
A Bizottság legkésőbb az e rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül 
jelentést – és adott esetben megfelelő 
javaslatokat – terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé e 
rendelkezések végrehajtásáról, valamint
az élelmiszer-biztonság optimális 
szintjének eléréséhez vagy 
fenntartásokhoz szükséges 
változtatásokról.

Or. fr
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INDOKOLÁS

A rendeletre irányuló javaslat tárgya

A rendeletre irányuló javaslat célja, hogy megfelelő választ adjon három fontos kihívásra:

1) a szarvasmarhák elektronikus azonosítására szolgáló technológia létrejöttének 
figyelembevétele az 1760/2000/EK rendeletben;
2) a marhahús címkézésére vonatkozó rendelkezések egyszerűsítése; 
3) a Bizottságra ruházott hatáskörökre vonatkozó szabályok frissítése a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének, valamint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok 
tekintetében előírt új rendelkezések figyelembevétele érdekében.

Végső soron arról van szó, hogy biztosított legyen a szarvasmarhafélék azonosítására és 
nyomonkövethetőségére vonatkozó jogszabályozás egyértelműsége és alkalmazhatósága, és 
ezáltal az élelmiszer-biztonság optimális szintjének elérése.

Az előadó álláspontja

Az élelmiszer-biztonság az európai polgárokat leginkább aggasztó témakörök egyike. Az 
európai jogi szabályozásban tehát optimális védelmet kell biztosítani a polgárok számára, 
olyan gyakran frissítve és megerősítve a rendelkezéseket, amilyen gyakran ez szükségesnek 
bizonyul. Így például, a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbetegsége (BSE) által okozott 
válságot követően az Európai Unió 1997-ben szigorú szabályokat vezetett be a 
szarvasmarhafélék azonosítására és nyomonkövethetőségére vonatkozóan. Az előadó 
kedvezően fogadja a Bizottság szóban forgó jogalkotási javaslatát, mert a fogyasztók 
érdekében megerősíti az élelmiszer-biztonságot a marhahússal kapcsolatban. Az előadó 
ugyanakkor néhány további – tisztázó célzatú – módosítást ajánl a szöveg mindhárom nagy 
tartalmi egysége tekintetében.

1) az elektronikus azonosítás

A szarvasmarhafélék elektronikus azonosításának köszönhetően megbízhatóbb adatok 
szerezhetők be, ami megerősíti a nyomonkövetési rendszert, következésképpen az élelmiszer-
biztonságot is. Az elektronikus azonosítás továbbá lehetővé teszi a szarvasmarhafélék 
gyorsabb nyilvántartásba vételét, egyes feladatok automatizálását és az állomány hatékonyabb 
igazgatásának biztosítását is. Ezért kedvező feltételeket kell teremteni e kialakulófélben levő 
technológia kibontakozásához. A jelenlegi jogszabályozás kiigazítása szükségszerű, 
nevezetesen az elektronikus azonosításnak a szarvasmarhafélék hivatalos azonosítási 
eszközeként való elismerése érdekében. Ugyancsak elengedhetetlenül biztosítani kell a 
technikai szabályok harmonizálását is, elkerülve, hogy az elektronikus azonosítási módszer 
esetleg anarchikussá váljon, és hiányozzék az interoperabilitás a nemzeti rendelkezések 
között.

Ugyanakkor – tekintettel a marhatenyésztéssel foglalkozó európai gazdaságok rendkívüli 
sokféleségére – az elektronikus azonosítást továbbra is a tenyésztők önkéntes választásaként 
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kell meghagyni, kivéve, ha az érintett tagállam a saját területén azt kötelezővé teszi. Az 
előadó teljes mértékben támogatja ezt a megközelítést, amely a tenyésztőket ösztönözni – és 
nem kötelezni – kívánja az elektronikus azonosítási technológia alkalmazására. Mivel a 
nagygazdaságok és egyes állattenyésztési leányvállalatok a többi tenyésztőnél több 
alkalmazási lehetőséget látnak az elektronikus azonosításban, ezért megfelelő lenne 
megengedni számukra, hogy másoknál gyorsabban választhassák ezt az új módszert. A 
javaslat tárgyát képező rendelet ugyanis – az előadó reményei szerint – az elektronikus 
eszközök piacának szélesítése révén árcsökkenést, valamint ezen azonosítási módszer 
általánossá válását hozza magával, összhangban az egész világban jelenleg folyamatban lévő 
változásokkal.

Az előadó a Bizottság javaslatain túlmenően kéri, hogy az azonosítási rendszer résztvevőinek 
tájékoztatása és az állatok nyilvántartásba vétele egyrészt „a címzett számára díjmentesen” 
történjék (a kisgazdák és az azonosítási rendszer más résztvevőinek védelme érdekében), 
másrészt a rendszer megújítására olyan gyakran kerüljön sor, „amilyen gyakran ez szükséges” 
(az 1760/2000/EK rendelet módosításai, valamint az e rendelet alapján a jövőben elfogadandó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok figyelembevétele érdekében). 
Az előadó mindezen kívül – a belső piacon folyó kereskedelem akadályozásának elkerülése
érdekében – szükségesnek tartja, hogy a Bizottság tájékoztassa a tagállamokat az elektronikus 
azonosítást a területükön kötelezővé tevő tagállamokban elfogadott rendelkezésekről.

2) a címkézés egyszerűsítése

Az előadó üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy egyszerűsíteni kívánja a marhahús 
címkézését, eltörölve az önkéntes címkézésre vonatkozó rendelkezéseket. Ezek az előírások 
ugyanis olyan komoly adminisztratív terhet jelentenek, amelyeket még a meglehetősen 
jelentős előnyök sem ellensúlyoznak. Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a marhahús 
címkézésével kapcsolatos vonatkozásokat a horizontális jogszabályozás lefedi, ezért ezeket 
nem kellene a Bizottság illetékessége alá rendelni. A jogalkotónak önmagának kell – teljes 
mértékben – ellátnia a jogszabályok megfogalmazójának szerepét.

3) a Bizottságra ruházott hatáskörök frissítése

Az előadó egyetért azzal, hogy bizonyos felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási 
aktusok elfogadásának hatáskörét a Bizottságra ruházzák. Az előadó ugyanakkor emlékeztet 
arra, hogy a felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja, és 
hogy a jogalkotókat tökéletesen tájékoztatni kell majd az 1760/2000/EK rendelet alapján 
létrejövő jogalkotási aktusok előkészítéséről. Az előadó végezetül kéri, hogy a Bizottság 
legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül terjesszen az Európai 
Parlament és a Tanács elé jelentést – és adott esetben megfelelő javaslatokat e rendelkezések 
végrehajtásáról, valamint az élelmiszer-biztonság optimális szintjének eléréséhez vagy 
fenntartásához szükséges változtatásokról.


