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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

amely első olvasatban 2021. szeptember 15-én került elfogadásra

az (EU) 2017/625 rendeletnek az antimikrobiális szerek bizonyos felhasználásaira 
vonatkozó tilalomnak való megfelelés biztosítása érdekében a harmadik országokból az 
Unióba behozott állatokra és állati eredetű termékekre vonatkozó hatósági ellenőrzések 

tekintetében történő módosításáról, valamint a 853/2004/EK rendeletnek a baromfi és 
nyúlfélék húsával történő közvetlen ellátás tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 

2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) 

bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

 a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében2,

1 HL C 341., 2021.8.24., 107. o.
2 Az Európai Parlament 2021. szeptember 15-i álláspontja.
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mivel:

(1) Az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 meghatározza a többek 

között az élelmiszer- és takarmánybiztonsági szabályoknak való megfelelés 

vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályokat. 

(2) Az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet2 szabályokat határoz meg 

többek között az állatgyógyászati készítmények ellenőrzésére és felhasználására 

vonatkozóan, különös tekintettel az antimikrobiális rezisztenciára.

(3) Az (EU) 2019/6 rendelettel összhangban az antimikrobiális szerek állatoknál 

történő körültekintőbb és felelősségteljesebb felhasználását többek között az 

antimikrobiális szerek növekedésserkentés és hozamnövelés céljából történő 

felhasználására, valamint a bizonyos humán fertőzések kezelésére fenntartott 

antimikrobiális szerek felhasználására vonatkozó tilalom biztosítja. Az (EU) 

2019/6 rendelet 118. cikkének (1) bekezdése szerint az állatokat és állati eredetű 

termékeket az Unióba behozó harmadik országbeli gazdasági szereplőknek ▌ 

tiszteletben kell tartaniuk ▌ e tilalmakat. Az említett rendelet (49) 

preambulumbekezdésében kiemeltek szerint megkülönböztetésmentes és arányos 

intézkedések megtételével – a nemzetközi megállapodások szerinti uniós 

kötelezettségek tiszteletben tartása mellett – fontos figyelembe venni az 

antimikrobiális rezisztencia kialakulásának nemzetközi dimenzióját. 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az 
élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a 
növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági 
tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 
1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 
2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és 
a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK 
tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 
(HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 rendelete (2018. december 11.) az 
állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 4., 2019.1.7., 43. o.).
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(4) Az (EU) 2019/6 rendelet 118. cikke a 2017. június 29-i „Az egységes egészségügyi 

megközelítés szerinti európai cselekvési terv az antimikrobiális rezisztencia (AMR) 

leküzdése érdekében” című bizottsági közleményre épül az antimikrobiális 

rezisztencia megelőzésének és leküzdésének  fokozása, valamint az antimikrobiális 

szerek állatoknál történő körültekintőbb és felelősségteljesebb felhasználásának 

előmozdítása révén. 

(5) Annak érdekében, hogy hatékonyan végre lehessen hajtani az antimikrobiális szerek 

növekedésserkentés és hozamnövelés céljából történő felhasználására, valamint a 

bizonyos humán fertőzések kezelésére fenntartott antimikrobiális szerek 

felhasználására vonatkozó tilalmat, az (EU) 2017/625 rendelet hatálya alá kell vonni 

az Unióba behozott állatok és állati eredetű termékek (EU) 2019/6 rendelet 118. 

cikke (1) bekezdésének való megfelelésének vizsgálatát célzó hatósági 

ellenőrzéseket, mindeközben tiszteletben tartva a nemzetközi megállapodások 

szerinti uniós kötelezettségeket. 
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(6) Az (EU) 2017/625 rendelet 18. cikke (7) bekezdésének g) pontjával összhangban a 

Bizottságnak egyedi szabályokat kell elfogadnia azon kritériumok és feltételek 

hatósági ellenőrzésének elvégzésére vonatkozóan, amelyek a fésűkagylók, a tengeri 

csigák és a tengeriuborkák tekintetében meghatározzák, hogy a termelési és 

átmosó területeket mikor nem kell osztályozni. A tengeriuborkák a tüskésbőrűek 

törzsének egyik osztálya. A tüskésbőrűek általában nem szűréssel táplálkozó 

állatok. Következésképpen az ilyen állatok esetében elhanyagolható annak 

kockázata, hogy mikroorganizmusokat halmoznak fel bélsárral való szennyeződés 

miatt. Ezenkívül nincs arra utaló epidemiológiai információ, hogy a nem szűréssel 

táplálkozó tüskésbőrűek közegészségügyi kockázatot jelenthetnének. Ezért az (EU) 

2017/625 rendelet 18. cikke (7) bekezdésének g) pontjában meghatározott, a 

termelési és átmosó területek osztályozására vonatkozó követelménytől való eltérés 

lehetőségét ki kell terjeszteni minden olyan tüskésbőrűre, amely nem szűréssel 

táplálkozik, például a tengerisünök osztályába tartozókra, és nem csupán a 

tengeriuborkákra. Ugyanezen okból egyértelművé kell tenni, hogy az osztályozott 

termelési és átmosó területek osztályozására és nyomon követésére vonatkozóan a 

Bizottság által megállapítandó feltételek az élő kagylókra, tüskésbőrűekre, 

zsákállatokra és tengeri csigákra vonatkoznak, kivéve azokat a tengeri csigákat és 

tüskésbőrűeket, amelyek nem szűréssel táplálkoznak. Az (EU) 2017/625 rendelet 

18. cikkének (6), (7) és (8) bekezdésében használt terminológiát ennek megfelelően 

össze kell hangolni.
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(7) A 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 kizárja a hatálya alól a 

termelők azon tevékenységét, amelynek során a gazdaságban levágott baromfi és 

nyúlfélék húsának kis mennyiségével közvetlenül látják el a végső felhasználót, 

vagy a végső felhasználót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket. 

Az említett rendelet alkalmazásának kezdőnapja, azaz 2006. január 1-je óta a 

kizárást átmeneti intézkedésként számos alkalommal kiterjesztették a baromfiból és 

nyúlfélékből származó összes húsra. Az átmeneti időszak utolsó meghosszabbítása 

az (EU) 2017/185 bizottsági rendelettel2 történt, és 2020. december 31-ig tartott. Az 

átmeneti időszak 15 éve alatt nem tapasztaltak olyan jelentős élelmiszer-biztonsági 

aggályokat, amelyeket a meghosszabbítással összhangban végzett tevékenységek 

okoztak. Emellett a Bizottság „A »termelőtől a fogyasztóig« stratégia a méltányos, 

egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért” című, 2020. május 20-i 

közleményében a regionális és helyi élelmiszerrendszerek rezilienciájának növelése 

céljából hangsúlyozza a rövidebb ellátási láncok fontosságát. Ezért az összes 

baromfi és nyúlféle húsra vonatkozó kizárás kiterjesztését állandó jelleggel be kell 

vezetni. A 853/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati 
eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 
2004.4.30., 55. o.).

2 A Bizottság (EU) 2017/185 rendelete (2017. február 2.) a 853/2004/EK és a 
854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek 
alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 29., 
2017.2.3., 21. o.).



- 6 -

(8) Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének e) pontjával összhangban az 

illetékes hatóságoknak az Unióba történő első beléptetés helye szerinti 

határállomáson hatósági ellenőrzést kell elvégezniük valamennyi olyan állat- és 

áruszállítmányon, amely többek között az (EU) 2016/429 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1 249. cikkével összhangban elfogadott jogi aktusokban előírt 

vészhelyzeti intézkedések hatálya alá tartozik. Az (EU) 2016/429 rendelet 249. cikke 

azonban nem érinti a Bizottság vészhelyzeti intézkedéseit. Ezt a hibát orvosolni kell, 

és hivatkozást kell beilleszteni az (EU) 2016/429 rendelet 261. cikkére.

(9) Mivel e rendelet célját, nevezetesen az antimikrobiális szerek Unióba beléptetett  

állatoknál és állati eredetű termékeknél történő felhasználása hatósági ellenőrzésének 

lehetővé tételét a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az 

e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(10) Az (EU) 2017/625 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Mivel az (EU) 2019/6 rendelet 2022. január 28-ától alkalmazandó, e rendelet 

megfelelő rendelkezéseit is az említett időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző 
állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon 
kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).
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1. cikk

Az (EU) 2017/625 rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet*; azonban ez a rendelet 

alkalmazandó az említett rendelet 118. cikke (1) bekezdésének való megfelelés 

vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzésekre.

________________

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 rendelete (2018. december 11.) 

az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 4., 2019.1.7., 43. o.).”

2. A 18. cikk a következőképpen módosul:

a) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Az (1) bekezdésben említett, élő kagylókra, tüskésbőrűekre, 

zsákállatokra és tengeri csigákra vonatkozóan végrehajtott hatósági 

ellenőrzések céljaira az illetékes hatóságoknak osztályozniuk kell a 

termelési és az átmosó területeket.”;

b) a (7) bekezdés g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„g) az annak meghatározására vonatkozó kritériumok és feltételek, hogy a 

(6) bekezdéstől eltérve mikor nem kell osztályozni a termelési és az 

átmosó területeket az alábbiak vonatkozásában:

i. fésűkagylók; és

ii. amennyiben nem szűréssel táplálkozó: tüskésbőrűek és tengeri 

csigák;”;

c) a (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) az élő kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri csigák termelési és 

átmosó területeinek osztályozására és az osztályozott termelési és 

átmosó területek nyomon követésére vonatkozó feltételek;”.
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3. A 47. cikk (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e) a 178/2002/EK rendelet 53. cikkének, az (EU) 2016/429 rendelet 

261. cikkének vagy az (EU) 2016/2031 rendelet 28. cikke (1) bekezdésének, 

30. cikke (1) bekezdésének, 40. cikke (3) bekezdésének, 41. cikke 

(3) bekezdésének, 49. cikke (1) bekezdésének, 53. cikke (3) bekezdésének és 

54. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott jogi aktusokban előírt 

valamely olyan vészhelyzeti intézkedés hatálya alá tartozó állatok és áruk, 

amelynek értelmében a kombinált nómenklatúra szerinti kódokkal azonosított 

ezen állatok vagy áruk szállítmányait az Unióba történő beléptetéskor hatósági 

ellenőrzés alá kell vonni;”

2. cikk

A 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d) a termelők azon tevékenysége, amellyel a gazdaságban levágott baromfi és nyúlfélék 

húsának kis mennyiségével közvetlenül látják el a végső felhasználót, vagy a végső 

felhasználót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket;” 
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3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 

lép hatályba.

Ezt a rendeletet ... [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kell alkalmazni.

Az 1. cikk 1. pontját azonban 2022. január 28-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök


