
4. A fogadó tagállamban való tartózkodási jog, amely a migráns 
munkavállaló gyermekének tényleges felügyeletét ellátó szülőt illeti 
meg azon időszak alatt, amikor a gyermek e tagállamban tanul
mányokat folytat, megszűnik a gyermek nagykorúvá válásával, 
kivéve ha a gyermeknek továbbra is szüksége van e szülő jelenlétére 
és gondoskodására ahhoz, hogy tanulmányait folytatni tudja és be 
tudja fejezni. 
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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesverwaltungs
gericht — A 2001. június 22-i 1248/2001/EK bizottsági rende
lettel (HL L 173., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 
32. kötet, 450. o.) módosított, egyes fertőző szivacsos agyvelő
bántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszá
molásukra vonatkozó szabályok megállapításáról 999/2001/EK 
rendelet (HL L 147., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 
32. kötet, 289. o.) III. melléklete A. fejezetének I. részével össze
függésben értelmezett 6. cikkének (1) bekezdésének értelmezése 

— Minden 30 hónaposnál idősebb, rendes vágással levágott és 
emberi fogyasztásra szánt szarvasmarha BSE-szűrővizsgálatra 
való kötelezése — Nemzeti szabályozás, amely a vizsgálati köte
lezettséget valamennyi, 24 hónapnál idősebb szarvasmarhára 
kiterjeszti. 

Rendelkező rész 

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük 
való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megálla
pításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével, valamint ezen rendelet 
2001. június 22-i 1248/2001/EK bizottsági rendelettel módosított 
III. melléklete A. fejezetének I. részével nem ellentétes az olyan nemzeti 
szabályozás, amelynek értelmében minden 24 hónaposnál idősebb 
szarvasmarhán szivacsos agyvelőbántalom tekintetében szűrővizsgálatot 
kell végezni. 
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