
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő témában: „Javaslat a
87/328/EGK irányelvet módosító tanácsi irányelvre a szarvasmarhafélék közösségen belüli értékesí-

tésre szánt hímivarsejtjeinek tárolásáról”
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2004. szeptember 20-án az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó
szerződés 37. cikkelye alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fent említett
témában.

A „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekció, amelynek az volt a feladata, hogy a
Bizottság munkáját előkészítse ezzel a témával kapcsolatban, 2004. november 16-án fogadta el véleményét.
Az előadó Leif E. NIELSEN volt.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2004. december 15-én és 16-án megtartott 413. plenáris
ülésén (december 15-i ülés) 139 szavazattal, és 7 tartózkodás mellett az alábbi véleményt fogadta el:

1. Az Európai Bizottság javaslata röviden

1.1 A 88/407/EGK tanácsi irányelv a fajtatiszta tenyészbikák
hímivarsejtjeinek a Közösségen belüli értékesítésére és import-
jára vonatkozóan számos állategészségügyi követelményt
határoz meg. Az EGSZB komoly fenntartásoknak adott hangot
a témáról írott véleményében, ennek ellenére a 2003/43/EK
irányelvben módosították, aminek eredményeképpen a szarvas-
marha-hímivarsejtek már nemcsak saját termelésű „sper-
magyűjtő központokban”, de saját termelés nélküli „spermatá-
roló központokban” is tárolhatók. (1)

1.2 „A hatállyal és a definíciókkal kapcsolatos félreértések
elkerülése végett” az Európai Bizottság azóta javaslatot tett a
fajtiszta tenyészbikák szaporítási célokra történő elfogadásáról
szóló 87/328/EGK tanácsi irányelvben lefektetett analóg szabá-
lyok módosítására azzal a céllal, hogy a szarvasmarha-hímivar-
sejtek összegyűjtése, feldolgozása és tárolása szempontjából a
spermatároló központokat a jövőben a spermagyűjtő közpon-
tokkal egyenrangúként kezeljék.

2. Általános megjegyzések

2.1 Az Európai Bizottságnak számítania kellett volna arra,
hogy a 88/407/EGK tanácsi irányelv módosításának következ-
ményeképpen ugyanígy a 87/328/EGK irányelvet is módosítani
kell – nem utolsósorban a közösségi jogszabályoktól elvárt
következetesség biztosítása végett. Ezzel el lehetett volna

kerülni a hatállyal és a definíciókkal kapcsolatos zavart és
bizonytalanságot, és nem lett volna most szükség erre az újabb
jogi eljárásra.

2.2 Emellett a 87/328/EGK irányelv 4. cikkének javasolt
átfogalmazása azt a benyomást kelti, hogy a jóváhagyott táro-
lási központok körét tovább kell szélesíteni, hogy a szarvas-
marha-hímivarsejtek begyűjtését és feldolgozását is el tudják
végezni, ezáltal a meglévő központok mellé egy „párhuzamos
spermagyűjtőközpont-rendszer” épülne ki. A körülményeket
figyelembe véve ennek nem lenne semmi értelme, de a szöveget
közelebbről megvizsgálva nem is erről van szó. A módosítást
tehát úgy kell megfogalmazni, hogy ne adhasson okot félreér-
tésre.

3. Következtetés

3.1 Az EGSZB tisztában van azzal, hogy a 2002-es szembe-
helyezkedése ellenére a 2003/43/EGK tanácsi irányelv kere-
tében engedélyezték a szarvasmarha-hímivarsejtek elosztására
szolgáló központokat, és elfogadja, hogy az uniós jogszabályok
következetességének megőrzése érdekében szükség van a java-
solt változtatásra, amelyet már a 2003-as határozattal egy
időben meg kellett volna tenni. A félreértések elkerülése végett
azonban mindenképpen egyértelmű és világos megfogalmazásra
van szükség.

Brüsszel, 2004. december 15.
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