
CM\1229268HU.docx PE639.899v04-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Petíciós Bizottság

16.4.2021

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Manuela Giacomini olasz állampolgár által az Animal Welfare Foundation 
nevében benyújtott 0076/2019. számú petíció a vérfarmokról és a vemhes 
kancák véréből kivont PMSG hormonról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felszólítja a Parlamentet, hogy Uruguayban és Argentínában a kancákkal 
való embertelen bánásmódot bizonyító vizsgálatok eredményeit követően mozdítsa elő a 
vemhes kancák véréből kivont PMSG hormon Dél-Amerikából történő behozatalának 
betiltását. A vemhes kancák véréből kivont PMSG hormont a haszonállatok, különösen a 
sertések termékenységének növelésére szolgáló állatgyógyászati készítmények előállítására 
használják fel az Unióban. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a dél-amerikai vérfarmok 
nem tartják tiszteletben az állati melléktermékekről szóló 142/2011/EU rendeletben az állati 
melléktermékek és a belőlük származó termékek behozatala, átszállítása és kivitele 
tekintetében meghatározott rendelkezéseket. A kancákat nem vetik alá állat-egészségügyi 
ellenőrzésnek, és a rossz egészségi állapotuk szenvedést okoz számukra. A nemzeti hatóságok 
nem biztosítják a farmok megfelelő ellenőrzését és vizsgálatát. A petíció benyújtója rámutat 
arra is, hogy a vemhes kancák véréből kivont PMSG hormon használata károsan hat az 
európai kocák és malacok egészségére és jólétére, és hogy léteznek a sertések 
termékenységének fokozására szolgáló alternatív eszközök is. A petíció benyújtója 
hangsúlyozza, hogy az AVAAZ platformon 2 millió polgár írta alá a kegyetlen módon 
előállított PMSG hormon behozatalának betiltására vonatkozó petíciót.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. július 24.

A Bizottságnak tudomása van az egyes dél-amerikai országokban vérszérum előállítása céljából 
tenyésztett lovakkal szembeni lehetséges rossz bánásmódról, és aggasztja ez a gyakorlat. A 
Bizottság rendszeres kapcsolatban van a petíció benyújtójával ebben az ügyben, és többször is 
válaszolt a leveleire.

A petícióban említettek szerint a Bizottság az E-0836/2017 számú írásbeli kérdésre adott 
válaszában kifejtette álláspontját. Ebben a válaszban a Bizottság különösen a következőket 
emelte ki:

„Ami az Európai Unióba történő behozatalt illeti, az uniós kereskedelempolitikának tiszteletben 
kell tartania a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait. 

Az EU által a kereskedelmi partnerek számára előírt állatjóléti normáknak meg kell felelniük a 
WTO szabályainak (ilyenek pl. az azonos feltételeket alkalmazó országok közötti 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó követelmények, az átláthatóság és a tudományon 
alapuló szabványok), és az exportáló harmadik országbeli ellenőrzésekre vagy tanúsítványokra 
kell támaszkodniuk. 

Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) „Az állatok kutatásban és oktatásban történő 
felhasználása” című állatjóléti előírásai kitérnek a gyógyászati termékek előállítása céljából 
tenyésztett kancákra, és iránymutatást nyújtanak az OIE-tagországok számára.” 

Ezt követően 2018 októberében az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos 
kétoldalú megbeszélést folytatott Argentína mezőgazdasági miniszterével a G20-ak 
egészségügyi minisztereinek Argentínában megtartott találkozója alkalmából. A találkozó 
során ismételten hangot adott a Bizottság ezzel kapcsolatos aggodalmának, és megállapította, 
hogy intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a vérszérum előállítása céljából 
tenyésztett lovakat megkíméljék minden elkerülhető fájdalomtól, szorongástól és szenvedéstől. 
Hangsúlyozza továbbá az Argentínában tartott lovak jólétére vonatkozó rendszeres 
információcsere fenntartásának fontosságát.

Az állatjólétre vonatkozó uniós jogszabályok csak az EU területén belül alkalmazandók, és 
nincs jogalap arra, hogy harmadik országokra vonatkozóan uniós állatjóléti rendelkezéseket 
írjanak elő az állati melléktermékek vagy az azokból származó termékek behozatalának 
feltételeként.

Következtetés 

Bár a Bizottság nem tervezi a vemhes kanca szérum gonadotropin (PMSG) behozatalának 
tilalmát, úgy véli, hogy a dél-amerikai országoknak biztosítaniuk kell az Állategészségügyi 
Világszervezet (OIE) nemzetközileg elfogadott állatjóléti elveinek és szabványainak megfelelő 
szintű végrehajtását.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV I.): 2020. június 24.

Az EU-Mercosur társulási megállapodás párbeszédről szóló fejezetében az EU és a Mercosur 
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megállapodnak abban, hogy párbeszédet folytatnak többek között az állatjóléttel kapcsolatos 
olyan konkrét témákról, amelyek hatással lehetnek a kölcsönös kereskedelemre, az információk 
és a szakértelem cseréjére, valamint megerősítik a kutatási együttműködést és együttműködnek 
a nemzetközi fórumokon. 

Az EU-Mercosur társulási megállapodást még nem ratifikálták. Amint a megállapodás hatályba 
lép, hozzájárul majd az állatjóléti kérdésekben a Mercosur-országokkal folytatott 
együttműködés megerősítéséhez, beleértve a vemhes kancák véréből kivont szérum 
gonadotropin (PMSG) előállításának feltételeit is. A harmadik országokból származó 
behozatalra vonatkozó uniós előírásoknak minden esetben meg kell felelniük a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) és az EU vonatkozó szabályainak.

Ennek ellenére az EU-Mercosur megállapodás összefüggésében a Bizottság úgy véli, hogy a 
harmadik országokkal folytatott párbeszéd és együttműködés fokozása megfelelőbb eszköz az 
állatjólét javítását célzó tilalom bevezetésénél, mivel pozitív változást hozhat az állatjóléti 
kérdésekben. Számos találkozóra került sor a Bizottság és az érintett országok illetékes 
hatóságai, valamint a gyógyszeripari vállalatok között, többek között a legmagasabb szinten, 
hogy felkérjék őket arra, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a vérszérum előállításához használt lovakat megkíméljék minden elkerülhető 
fájdalomtól, szorongástól és szenvedéstől. 

A Mercosurral kötött társulási megállapodás mellett a Bizottság az Állat-egészségügyi 
Világszervezet (OIE) keretében továbbra is hangsúlyozni fogja a PMSG előállításához használt 
lovak jóléti körülményei multilaterális szintű javításának fontosságát.

Következtetés

A Bizottságnak egyelőre nem áll szándékában betiltani a PMSG behozatalát. A Bizottság 
elkötelezett amellett, hogy ösztönözze az állatjóléttel kapcsolatos további párbeszédet és 
együttműködést a Mercosur-országokkal, valamint hogy biztosítsa az OIE állatjóléti 
normáinak kielégítő szintű végrehajtását.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2021. április 16.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság megerősíti, hogy megkapta a CHAP(2019)03519 számon nyilvántartásba vett 
panaszt, amelyre a petíció benyújtója hivatkozik. A panaszos által 2020. június 26-án kelt (a 
petíció benyújtójának 2020. december 3-i leveléhez csatolt) levélben, valamint egy ezt követő, 
a petíció benyújtójának 2021. február 1-jei levelében felvetett kérdésekkel kapcsolatban 
információkat tartalmazó levélben szolgáltatott kiegészítő információkat a Bizottság szolgálatai 
értékelik, és jelenleg további információkat gyűjtenek. A panasz ügyében hozott határozat 
meghozatalát követően a panaszos tájékoztatást kap.

Az uruguayi Syntex létesítmény nem szerepel a kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszer 
(TRACES) adatbázisában állati melléktermékeknek az Európai Unióba történő behozatalára 
jóváhagyott vagy nyilvántartásba vett üzemként.

E területen nemzetközileg elismert referenciaként az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) 
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állatjóléti elvei és előírásai szolgálnak, és végrehajtásukat a tagállamoknak kell biztosítaniuk. 
A Bizottság állatjóléti okokból nem tervezi betiltani a vemhes kanca szérum gonadotropin 
(PMSG) behozatalát. 

Ami az Európai Gyógyszerkönyv változásait illeti, meg kell jegyezni, hogy az Európa Tanács 
gyógyszerek és egészségügyi ellátás minőségével foglalkozó európai igazgatóságának 
(EDQM) hatáskörébe tartozik az Európai Gyógyszerkönyv módosításainak vagy törléseinek 
mérlegelése.

Következtetés

A petíció benyújtója által említett panasszal összefüggésben benyújtott információkat a 
Bizottság szolgálatai értékelik, és jelenleg további információkat gyűjtenek.

A Bizottság fenntartja álláspontját a PMSG behozatalára vonatkozó tilalom elrendelésével 
kapcsolatban, és azt sem tervezi, hogy felkérje az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot 
(EFSA) arra, hogy tudományos szakvéleményt készítsen a PMSG dél-amerikai országokban 
való előállításával kapcsolatos állatjóléti szempontokról.

Az Európai Gyógyszerkönyvben eszközölt változtatások vagy törlések az Európa Tanács a 
gyógyszerek és az egészségügyi ellátás minőségével foglalkozó európai igazgatóság (EDQM) 
hatáskörébe tartoznak.


