
A BIZOTTSÁG 1757/2005/EK RENDELETE

(2005. október 27.)

a marhahúságazat különleges piaci támogatási intézkedéseiről szóló 690/2001/EK rendelet
módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 38. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 690/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja bizo-
nyos kategóriájú, harminc hónaposnál idősebb hasított
szarvasmarhák felvásárlásának rendjét. Az említett hasí-
tott szarvasmarhák átvétele után az érintett tagállamnak
többek között lehetősége van azok megsemmisítésére. A
megsemmisítés esetére a rendelet 7. cikke előírja, hogy az
illetékes hatóságnak minden szükséges intézkedést meg
kell tennie annak biztosítására, hogy minden hasított
szarvasmarhát állatihulladék-feldolgozó üzemben semmi-
sítsenek meg, és a megsemmisítés során keletkező
termékeket ne használják fel sem élelmiszerként, sem
takarmányként. 2002 márciusa óta nem történt felvá-
sárlás e különleges piaci támogatási rendszer keretében.

(2) A tapasztalatok szerint a nehezen megközelíthető, rend-
kívül félreeső területeken, ahol elérhető közelségben
nincs állatihulladék-feldolgozó üzem, lehetetlen a hasított
állatokat a 690/2001/EK rendelet 7. cikkének megfe-
lelően megsemmisíteni. A rendkívül félreeső területeken
a 690/2001/EK rendelet keretében felvásárolt hasított
szarvasmarhák egy részét 2001-ben és 2002-ben elföl-
delték. Az elföldelés az állatorvosi és környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően történt, és megfelelt a
690/2001/EK rendelet 7. cikkében meghatározott feltétel-
eknek.

(3) Tekintettel a rendkívül félreeső területeken fennálló speci-
ális körülményekre, a 690/2001/EK rendeletet módosí-
tani kell oly módon, hogy engedélyezze a program kere-
tében felvásárolt hasított szarvasmarhák megsemmisíté-
sének egyéb módjait.

(4) A fentiekben ismertetett kivételes okok miatt helyénvaló
továbbá engedélyezni a rendkívül félreeső területeken a
múltban az állatorvosi és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően alkalmazott elföldelést. Ehhez a rendelet

módosításának visszamenőlegesen, 2001 júliusától kell
alkalmazandónak lennie.

(5) A 690/2001/EK rendeletet mindezeknek megfelelően
módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 690/2001/EK rendelet 7. cikke a következő albekezdésekkel
egészül ki:

„Mindazonáltal az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az
egész, illetve fél hasított szarvasmarhákat elégetés vagy elföl-
delés útján kell megsemmisíteni, feltéve ha a választott eljárás
megfelel az alábbi feltételeknek:

a) az említett állatokat e rendelet keretében, rendkívül
félreeső és nehezen megközelíthető területeken található
létesítményekben vágták le;

b) a kérdéses területen nem áll rendelkezésre az egész, illetve
fél hasított szarvasmarhák első bekezdésben említett álla-
tihulladék-feldolgozó üzemben történő megsemmisítésére
alkalmas létesítmény.

Az egész, illetve fél szarvasmarhák második bekezdés szerinti
elföldelése során olyan mélyre kell ásni, hogy a ragadozó
állatok ne tudják őket kikaparni, és a talajt úgy kell megvá-
lasztani, hogy az elásott marhatestek ne szennyezzék a talaj-
vizet, illetve a környezetnek semmilyen kárt ne okozzanak.
Az egész, illetve fél marhatesteket elföldelés előtt szükség
szerint az illetékes hatóság által engedélyezett, a célnak
megfelelő fertőtlenítőszerrel be kell szórni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2001. július 1-jétől kell alkalmazni.

HUL 285/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.10.28.

(1) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rende-
lettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 95., 2001.4.5., 8. o. A legutóbb a 2595/2001/EK rendelettel
(HL L 345., 2001.12.29., 33. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2005. október 27-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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