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(2007. október 15.)

a BSE előfordulásának hatósági megállapítását követően a veszélyeztetett szarvasmarhafélék
produktív élettartamuk végéig való németországi használatának engedélyezéséről

(az értesítés a C(2007) 4648. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(2007/667/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelő-
zésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonat-
kozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének második albekez-
désére,

mivel:

(1) A 999/2001/EK rendelet megállapítja az állatoknál
előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE)
megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámo-
lásukra vonatkozó szabályokat. A rendelet 13. cikke (1)
bekezdésének első albekezdése meghatározza a TSE
előfordulásának hatósági megállapítása esetén alkalma-
zandó felszámolási intézkedéseket. Ezen intézkedésekhez
tartozik különösen a fertőzött állatokkal fennálló járvány-
ügyi kapcsolat alapján veszélyeztetettnek minősített (a
továbbiakban: veszélyeztetett szarvasmarhafélék) állatok
leölése, illetve az ezekből származó állati eredetű
termékek teljes megsemmisítése.

(2) Németország határozat iránti kérelmet terjesztett a
Bizottság elé annak érdekében, hogy a 999/2001/EK
rendelet 13. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c)
pontjától eltérve engedélyezzék a veszélyeztetett szarvas-
marhafélék produktív élettartamuk végéig való haszná-
latát.

(3) A Németország által benyújtott védőintézkedések a szar-
vasmarhafélékre vonatkozóan olyan szigorú szállítási
korlátozást és nyomonkövethetőségi követelményeket
tartalmaznak, hogy az emberi és állati egészség védel-
mének jelenlegi szintje nincs veszélyeztetve.

(4) A kedvező eredményt mutató kockázatfelmérés alapján
ezért Németország számára engedélyezni kell a veszélyez-
tetett szarvasmarhafélék produktív élettartamuk végéig

való használatát, amennyiben bizonyos feltételek telje-
sülnek.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A 999/2001/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdése első
albekezdésének c) pontjától eltérve Németország a rendelet
VII. melléklete 1. pontja a) alpontjának második és harmadik
francia bekezdésében említett szarvasmarhaféléket produktív
élettartamuk végéig használhatja az e cikk (2), (3) és (4) bekez-
désében előírt feltételek mellett.

(2) Németország biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett
szarvasmarhaféléket:

a) az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2)
5. cikkében előírt számítógépes adatbázisban folyamatosan
nyomon lehessen követni;

b) csak hatósági felügyelet mellett és megsemmisítés céljából
szállítsák el a gazdaságból;

c) ne szállítsák másik tagállamba vagy exportálják harmadik
országba.

(3) Németország e határozat helyes végrehajtásának ellenőr-
zése céljából rendszeres ellenőrzéseket végez.

(4) Németország az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság keretében folyamatosan tájékoztatja a Bizott-
ságot és a tagállamokat az (1) bekezdésben említett szarvasmar-
hafélék használatáról.

Németország emellett a 999/2001/EK rendelet 6. cikkének (4)
bekezdésében előírt éves jelentésben ismerteti a vonatkozó
információkat.
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(1) HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb a 727/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 165., 2007.6.27., 8. o.) módosított rendelet. (2) HL L 204., 2000.8.11., 1. o.



2. cikk

E határozat címzettje a Németországi Szövetségi Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 15-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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