
A BIZOTTSÁG 1472/2004/EK RENDELETE

(2004. augusztus 18.)

az egyes tagállamok súrlókór elleni nemzeti védekezési programjainak jóváhagyásáról és a
2003/100/EK határozat alapján juhok TSE-rezisztenciájának kialakítását célzó tenyésztési progra-
mokra vonatkozó kiegészítő biztosítékok meghatározásáról és eltérések nyújtásáról szóló

1874/2003/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament és a Tanács az egyes fertőző
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való véde-
kezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapítá-
sáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK rendeletére (1) és
különösen annak VIII. melléklete A. fejezete 1. szakasza b)
pontjának ii. alpontjára,

mivel:

(1) A 999/2001/EK rendelet szabályozza a tagállamoknak a
juhok surlókórjával kapcsolatos védelmi programjainak
jóváhagyását, amennyiben azok megfelelnek az abban a
rendeletben előírt bizonyos feltételeknek. A 999/2001/EK
rendelet előírja továbbá bármely további garanciák
meghatározását, amelyek az azzal a rendelettel össz-
hangban történő Közösségen belüli kereskedelemhez és
behozatalhoz szükségesek lehetnek.

(2) A juhfélékben előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántal-
makkal szembeni rezisztenciára szolgáló tenyésztési
programok létrehozatala minimumkövetelményeinek
meghatározásáról szóló, 2003. február 13-i
2003/100/EK bizottsági határozat (2) előírja, hogy
minden tagállamnak tenyésztési programot kell beve-
zetnie a TSE-vel szembeni rezisztenciára történő kivá-
lasztás céljából bizonyos juhfajtáknál. A 2003/100/EK
rendelet lehetőséget ad továbbá a tagállamok számára a
követelményektől való bizonyos eltérésekre a
999/2001/EK rendelettel összhangban benyújtott és jóvá-
hagyott surlókór elleni nemzeti védelmi program végre-
hajtása vonatkozásában, ahol szabályozza a gazdaságban
elpusztult juh- és kecskefélék folyamatos aktív nyomon
követését minden nyájnál az adott tagállamban.

(3) Az 1874/2003/EK bizottsági rendelet (3) jóváhagyta
Dánia és Svédország surlókór elleni nemzeti védelmi
programját.

(4) 2004. március 28-án Finnország benyújtotta surlókór
elleni nemzeti védelmi programját, amely úgy tekinthető,
mint amelyik megfelel a 999/2001/EK rendeletben előírt
feltételeknek, és Finnország területén a surlókór elterjedt-
sége valószínűleg alacsony. Ennek megfelelően Finnor-
szág surlókór elleni nemzeti védelmi programját el kell
fogadni.

(5) A surlókór elleni nemzeti védelmi programja alapján
Finnország számára eltérést kell engedélyezni a tenyész-
tési programtól a 2003/100/EK határozat értelmében.
Továbbá a 999/2001/EK rendelet VIII. mellékletének A.
fejezetében és IX. mellékletének E. fejezetében igényelt, és
az 1874/2003/EK rendeletben előírt kiegészítő garanci-
ákat, valamint az abban a rendeletben található összes
egyéb rendelkezést Finnország vonatkozásában alkal-
mazni kell.

(6) Az 1874/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1874/2003/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet
melléklete lép.

2. cikk

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

HUL 271/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.8.19.

(1) HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb a 876/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 52. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 41., 2003.2.14., 41. o.
(3) HL L 275., 2003.10.25., 12. o.



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

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről
David BYRNE

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Azok a tagállamok, amelyek surlókór elleni védelmi programját jóváhagyták

Dánia

Finnország

Svédország”
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