
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. június 17.)

a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló
2002/994/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 2483. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/463/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott
termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére
irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i
97/78/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikke
(6) bekezdésére,

mivel:

(1) A Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcso-
latos egyes védintézkedésekről szóló, 2002. december
20-i 2002/994/EK bizottsági határozat (2) hatálya kiterjed
minden Kínából behozott, emberi fogyasztásra vagy állati
takarmányozásra szánt állati eredetű termékre.

(2) Az említett határozat 3. cikke értelmében a tagállamok
engedélyezik az említett határozat mellékletének II.
részében felsorolt termékek behozatalát, amennyiben
azok az illetékes kínai hatóság olyan értelmű nyilatkozata
kíséretében érkeznek, hogy valamennyi szállítmányt a
feladás előtt kémiai vizsgálatnak vetettek alá annak bizto-
sítására, hogy a szóban forgó termékek ne jelentsenek
veszélyt az emberi egészségre. Ezt a vizsgálatot külö-
nösen a klóramfenikol és a nitrofurán, valamint ezek
metabolitjai kimutatásának céljával kell elvégezni.

(3) Mindazonáltal a Kínából behozott, akvakultúrából nyert
halászati termékekben szintén kimutattak malachitzöld-
és kristályibolya-szermaradékokat. Ennélfogva módosítani
kell a 2002/994/EK határozat 3. cikkét annak érdekében,
hogy felvegyék a szövegbe az említett anyagoknak az
akvakultúrából nyert halászati termékekben való vizsgá-
latát.

(4) Helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az olyan akva-
kultúrából nyert halászati termékek szállítmányainak

behozatali engedélyezésére, amelyeket nem kísérnek a
malachitzöld- és kristályibolya-szermaradékok vizsgálati
eredményei, feltéve hogy a tagállamok biztosítják, hogy
a szállítmányokat a Közösségbe érkezésükkor megfelelő
vizsgálatoknak vetik alá.

(5) A 2002/994/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 2002/994/EK határozat 3. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„3. cikk

A tagállamok engedélyezik a melléklet II. részében felsorolt
termékek szállítmányainak behozatalát, amennyiben azok az
illetékes kínai hatóság olyan értelmű nyilatkozata kíséretében
érkeznek, hogy valamennyi szállítmányt a feladás előtt kémiai
vizsgálatnak vetették alá annak biztosítására, hogy a szóban
forgó termékek ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre.
E kémiai vizsgálatot különösen a melléklet II. részében felso-
rolt termékekben a klóramfenikol és a nitrofurán, valamint
ezek metabolitjai kimutatásának céljával kell elvégezni. Ezen
kívül a melléklet II. részében szereplő, akvakultúrából nyert
halászati termékeket meg kell vizsgálni a malachitzöld- és
kristályibolya-szermaradékok jelenlétének kimutatása céljából.
A kémiai vizsgálatok eredményeit tartlamaznia kell a nyilat-
kozatnak.”

2. cikk

(1) A tagállamok e határozat hatálybalépésétől számított
legfeljebb hat hetes időszakra engedélyezhetik az olyan akvakul-
túrából nyert halászati termékek behozatalát, melyeket nem
kísérnek a malachitzöld- és kristályibolya-szermaradékok jelen-
létének kimutatását célzó kémiai vizsgálat eredményei, feltéve
hogy az importáló tagállam biztosítja, hogy a szóban forgó
termékek mindegyikét vizsgálatnak vetik alá a malachitzöld- és
kristályibolya-szermaradékok jelenlétének kimutatása céljából.
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(1) HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 348., 2002.12.21., 154. o. A legutóbb a 2005/573/EK hatá-
rozattal (HL L 193., 2005.7.23., 41. o.) módosított határozat.



(2) Az e cikk (1) bekezdésében előírt vizsgálat alkalmazásával összefüggésben felmerülő összes kiadás a
feladót, a címzettet vagy valamelyikük meghatalmazottját terheli.

3. cikk

Ezt a határozatot 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 17-én.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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