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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok szermaradék-
határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2001/82/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi  rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi közös 
álláspontról
(15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

– tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslattal (COM(2007)0194) 
kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 
Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogalkotási aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy 
minden eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

                                               
1 Elfogadott szövegek, 2008.6.17., P6_TA(2008)0285.
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INDOKOLÁS

Cél

A bizottsági javaslat célja, hogy korlátozza a fogyasztóknak az élelmiszer-hasznosítású 
állatoknak szánt állatgyógyászati készítményekben történő felhasználásra szolgáló 
farmakológiai hatóanyagoknak, valamint ezeknek az állati eredetű élelmiszerekben előforduló 
szermaradékainak való kitettségét. Ide tartoznak a harmadik országokból importált 
élelmiszerek is. Az új jogszabály nem veszélyeztetni, hanem éppen hogy előmozdítani akarja 
az állatgyógyászati készítmények elérhetőségét az EU-ben, ami folyamatos problémákta okoz 
számos állatorvosnak. Végezetül, összhangban a szabályozás javításának elvével, javítani kell 
a létező jogszabály olvashatóságát és érthetőségét.

Az eljárás

Míg az Európai Parlament viszonylag könnyen és gyorsan konszenzusra jutott a 
Környezetvédelmi Bizottságban elfogadott jelentés alapján, a Tanácsnak elég sok belső 
tanácskozásra volt szüksége a portugál és szlovén elnökség alatt, és csak a francia elnökség 
idején, 2008 második felében tudta elfogadni közös álláspontját.
  
Ez a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott, 2008 októberében lezárult informális háromoldalú 
megbeszélések sorozatának eredménye volt. A Tanács által 2008. december 18-án 
jóváhagyott, és az Európai Parlament által 2009. január 15-én kihirdetett közös álláspont 
szövege teljes mértékben tükrözi a három intézmény által folytatott tárgyalások során elért 
kompromisszumot.

Ez az együttdöntési akta így tehát a kompromisszumos csomagról szóló szavazással lezárható 
a második olvasat elején elfogadott megállapodásként, amint arról megegyezés született az 
informális háromoldalú megbeszélésen, és amint az tükröződik a közös álláspont szövegében, 
a Környezetvédelmi Bizottságban, majd később a plenáris ülésen. 

Kulcsfontosságú kérdések

Az új szövegben érintett kulcsfontosságú kérdések az alábbiak voltak:
- intézkedési referenciapontok: ennek meghatározása most úgy hangzik, hogy a 

farmakológiai hatóanyag ellenőrzési célra meghatározott maradékanyag-szintje azon 
anyagok esetében, amelyekre e rendelettel összhangban nem határoztak meg maximális 
maradékanyag-határértéket. Ezenkívül a Parlament egy új cikket illesztett be az intézkedési 
referenciapontok alkalmazására vonatkozóan. Az intézkedési referenciapontokat az emberi 
egészség és az élelmiszerlánc védelmét érintő minden új információt figyelembe véve felül 
kell vizsgálni.

- Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: a kockázatkezelési ajánlásoknak figyelembe kell 
venniük az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság vonatkozó tudományos eredményeit 
együttműködési megállapodások segítségével;
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- tudományos kockázatértékelés: a magas szintű egészségvédelem biztosítása érdekében a 
4–8. cikk szerinti kockázatértékelési elveket kell alkalmazni;

- figyelembe kell venni az emberi szervezetre gyakorolt toxikológiai, farmakológiai és 
mikrobiológiai hatásokat;

- lófélék: egy új cikk rendelkezik arról, hogy azon állatgyógyászati készítmények esetében, 
amelyekre a lóféléknél nincs maradékanyag-határérték, és amelyek nem tartoznak a 
2377/90/EGK rendelet IV. melléklete vagy e rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alá, 
illetve a 2001/82/EK irányelv 1. cikkének (16) bekezdése értelmében nem előírásszerűen 
vagy a kaszkádrendszer szerint kerülnek felhasználásra, és amelyeket nem 
intramuszkulárisan vagy bőr alá adnak be, 6 hónap a nominális várakozási idő. Továbbá az 
olyan gyógyszerek használatánál, amelyek gyógyszerészeti hatóanyaga nincs a 
2001/82/EK irányelv 10. cikkének (3) bekezdése által említett, a lófélék számára 
nélkülözhetetlen vagy pozitív hatóanyagok listáján, és amelyeket nem intramuszkulárisan 
vagy bőr alá adnak be, 6 hónap a nominális várakozási idő;

- sürgős engedélyezés: egyedi esetekben, amikor sürgős engedélyezésre van szükség az 
emberek egészségének, valamint az állatok egészségének és jólétének védelme érdekében, 
a Bizottság az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást követve, legfeljebb 
ötéves időtartamra ideiglenes maximális maradékanyag-határértéket állapíthat meg;

- a maximális maradékanyag-határértékekre vonatkozó vélemény iránti kérelmek: a javaslat 
szerint a Bizottság vagy a tagállamok kérelmezhetnek az ügynökségtől olyan anyagokra 
vonatkozó véleményt, amelyeket nem állatgyógyászati termékekben való alkalmazásra 
szántak és a közösségi piacon kívánnak forgalomba hozni, abban az esetben, ha ilyen 
anyagokat illetően még nem nyújtottak be kérelmet. A Parlament olyan szövegrészt 
illesztett be, amely szerint a Bizottság, a tagállamok vagy jogos érdekeltséggel rendelkező 
harmadik felek bizonyos, a szövegben meghatározott esetekben a farmakológiai 
hatóanyagok maximális maradékanyag-határértékére vonatkozó vélemény iránti kérelmet 
nyújthatnak be az ügynökségnek.

- komitológia: a kockázatértékelés és a kockázatkezelés módszertanának meghatározása az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fog történni. Ezenkívül 
a Parlament módosította a döntések meghozatalára vonatkozó határidőket;

- az ügynökség véleménynyilvánításának gyorsított eljárása: egy új rendelkezés szerint 
egyedi esetekben, amikor egy állatgyógyászati készítmény vagy biocid termék 
engedélyezése a közegészség, illetve az állatok egészségének vagy jólétének védelméhez 
kapcsolódó okból sürgősen szükséges, a Bizottság, bármely véleményt kérő személy vagy 
egy tagállam felkérheti az ügynökséget, hogy gyorsított eljárást folytasson le az adott 
termékekben található valamely farmakológiai hatóanyag maximális maradékanyag-
határértékének értékelésére. Az ügynökségnek biztosítania kell, hogy a bizottság a kérelem 
beérkezését követő 150 napon belül véleményt adjon.

- forgalomba hozatal: egy új cikk szerint amennyiben az e rendelet értelmében 
meghatározott maximális maradékanyag-határértékeket vagy referenciamennyiségeket 
túllépik, a termék élelmiszerként nem hozható forgalomba, élelmiszerré nem alakítható, 
illetve élelmiszerekkel nem keverhető.
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Nem hozhatók forgalomba az olyan farmakológiai hatóanyagokat tartalmazó, állati eredetű 
élelmiszerek, amelyekre vonatkozóan nem határoztak meg maximális maradékanyag-
határértéket;

- behozatal: A tagállamok megtiltják az olyan állati eredetű élelmiszerek behozatalát vagy 
forgalomba helyezését, amelyek a szöveg értelmében nem besorolt farmakológiai 
hatóanyagok illegális beadásának következményeként jelen lévő maradékanyagokat 
tartalmaznak. Ennek megfelelően az Európai Unión belül tiltott használatú anyagok 
illegális beadásának eredményeként jelen lévő maradékanyagokat tartalmazó élelmiszerek 
harmadik országokból történő behozatala a közegészség érdekében tilos;

- jelentéstétel: a Bizottság legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül 
jelentést nyújt be, amely többek között áttekinti az e rendelet alkalmazása során szerzett 
tapasztalatokat, és adott esetben javaslatokat is tartalmaz.

Az előadó ajánlása

Az előadó, Avril Doyle (EPP-ED, IE), javasolja, hogy a Környezetvédelmi Bizottság és a 
plenáris ülés változtatás és módosítás nélkül fogadja el egészében a közös álláspontot, mivel 
az teljes egészében a Tanáccsal és a Bizottsággal elért megállapodást tükrözi.
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