
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 25.)

az egyes dögevő madarak 1. kategóriába tartozó anyaggal való etetéséről szóló 2003/322/EK
határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4521. számú dokumentummal történt)

(Csak a spanyol, görög, francia, olasz és portugál nyelvű szöveg hiteles.)

(2005/830/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermé-
kekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló,
2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésének d)
pontjára,

mivel:

(1) Az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
letnek az egyes dögevő madarak 1. kategóriába tartozó
anyaggal való etetése tekintetében történő végrehajtásáról
szóló, 2003. május 12-i 2003/322/EK bizottsági hatá-
rozat (2) egyes tagállamok számára megállapítja egyes
veszélyeztetett vagy védett dögevőmadár-fajok etetésének
feltételeit.

(2) E határozattal összhangban és a fertőző szivacsos agyve-
lőbántalom (TSE) elterjedési kockázatának kizárása
céljából csak azon szarvasmarhák, juhok és kecskék testét
szabad etetésre felhasználni, melyeket erre a célra történő
felhasználásuk előtt a TSE-kórokozók ellen megvizs-
gáltak, és e vizsgálat negatív eredménnyel zárult.

(3) A veszélyeztetett vagy védett dögevőmadár-fajok etetésére
szánt táplálék hozzáférhetőségének javítása érdekében
indokolt az etetésre használt szarvasmarhatestek vizsgá-
lati követelményeit összehangolni az egyes fertőző sziva-
csos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való
védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) megállapí-
tott előírásokkal, ugyanakkor ésszerű határok között
kell tartani a mintavételezésre szánt hasított juh- és kecs-
ketestek arányát.

(4) A TSE-kórokozók szempontjából megvizsgált és pozitív
eredményt mutató állati testek etetésre történő felhaszná-
lását továbbra is tiltani kell.

(5) A 2003/322/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/322/EK határozat mellékletében a B. (3) b) pont
helyébe a következő szöveg lép:

„b) biztosítani kell, hogy az etetésre szánt szarvasmarhates-
teket, valamint az etetésre szánt juh- és kecsketestek lega-
lább 4 %-át felhasználás előtt a TSE-megfigyelési program
keretében, a 999/2001/EK rendelet III. mellékletével össz-
hangban megvizsgálták, és e vizsgálat negatív eredmény-
nyel zárult; és”

2. cikk

Ezt a határozatot 2005. december 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

E határozat címzettje a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság,
a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztár-
saság és a Portugál Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 25-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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(1) HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 416/2005/EK bizottsági
rendelettel (HL L 66., 2005.3.12., 10. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 117., 2003.5.13., 32. o. A 2004/455/EK határozattal (HL
L 156., 2004.4.30., 45. o.) módosított határozat; helyesbített
változat: HL L 202., 2004.6.7., 31. o.

(3) HL L 147., 2001.5.31., 1.o. A legutóbb az 1292/2005/EK rendelettel
(HL L 205., 2005.8.6., 3. o.) módosított rendelet.


