
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. március 4.)

a 93/52/EGK és a 2003/467/EK határozatnak Szlovénia brucellózistól (B. melitensis) és
szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes státusúnak nyilvánítása, valamint Szlovákia
szarvasmarha-tuberkulózistól és szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes státusúnak

nyilvánítása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a B(2005) 483. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/179/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli
kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló,
1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö-
nösen annak A. melléklete I. része 4. pontjára, II. része 7.
pontjára és D. melléklete I. része E. pontjára,

tekintettel a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedel-
mére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991.
január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen
annak A. melléklete 1. fejezete II. pontjára,

mivel:

(1) Az egyes tagállamok vagy régiók brucellózisra (B. meli-
tensis) vonatkozó követelményeknek való megfelelősége
rögzítéséről és hivatalosan brucellózismentes tagállammá,
illetve régióvá nyilvánításáról szóló, 1992. december 21-i
93/52/EGK bizottsági határozat (3) felsorolja a tagállamok
azon régióit, amelyek hivatalosan brucellózistól (B. meli-
tensis) mentesnek minősülnek a 91/68/EGK irányelvnek
megfelelően.

(2) Szlovéniában a juh- és kecskefélék brucellózisa legalább
öt éve bejelentési kötelezettség alá tartozik, és e betegség
előfordulását hivatalosan nem erősítették meg az adott
időszakban. A tagállam legalább három éve betiltotta e

betegség elleni vakcinázást is. Szlovénia ezenkívül
vállalta, hogy megfelel a 91/68/EGK irányelvben megha-
tározott egyes más feltételeknek a tagállam brucellózis-
mentesnek minősítését követően elvégzendő szúrópróba-
szerű ellenőrzéseket illetően. Ezért Szlovéniát hivatalosan
brucellózistól (B. melitensis) mentesnek kell minősíteni a
juh- vagy kecskeféléket tartó gazdaságok tekintetében.

(3) A 64/432/EGK irányelv előírja, hogy a tagállamok vagy
azok részei vagy régiói szarvasmarha-állományai hivata-
losan tuberkulózismentesnek, brucellózismentesnek és
szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentesnek nyilvá-
níthatók, az irányelvben megállapított bizonyos feltéte-
leknek való megfelelésre is figyelemmel.

(4) A szarvasmarha-tuberkulózistól, a szarvasmarha-brucelló-
zistól és a szarvasmarhák enzootikus leukózisától
mentesnek nyilvánított tagállamok jegyzékét az egyes
tagállamok vagy a tagállamok egyes régiói szarvas-
marha-állományainak hivatalosan tuberkulózismentes,
brucellózismentes és szarvasmarhák enzootikus leukózi-
sától mentes státusa megállapításáról szóló, 2003. június
23-i 2003/467/EK bizottsági határozat (4) melléklete
tartalmazza.

(5) Miután a Bizottság értékelte a Szlovénia által benyújtott
azon dokumentumokat, amelyek bizonyítják a
64/432/EGK irányelvben előírt feltételeknek való megfe-
lelést a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való
mentesség tekintetében, a tagállam egészét hivatalosan a
szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentesnek kell
nyilvánítani.

(6) Miután a Bizottság értékelte a Szlovákia által benyújtott
azon dokumentumokat, amelyek bizonyítják a
64/432/EGK irányelvben előírt feltételeknek való megfe-
lelést a szarvasmarha-tuberkulózistól és a szarvasmarha-
brucellózistól való mentesség tekintetében, a tagállam
egészét hivatalosan a szarvasmarha-tuberkulózistól és a
szarvasmarha-brucellózistól mentesnek kell nyilvánítani.
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(1) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb az 1/2005/EK rende-
lettel (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 46., 1991.2.19., 19. o. A legutóbb a 2004/554/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 248., 2004.7.9., 1. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 13., 1993.1.21., 14. o. A legutóbb a 2005/28/EK határozattal
(HL L 15., 2005.1.19., 30. o.) módosított határozat.

(4) HL L 156., 2003.6.25., 74. o. A legutóbb a 2005/28/EK határozattal
módosított határozat.



(7) A 93/52/EGK és a 2003/467/EK határozatot ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 93/52/EGK határozat I. melléklete e határozat I. mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

A 2003/467/EK határozat I., II. és III. melléklete e rendelet II.
mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 4-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

A 93/52/EGK határozat I. melléklete helyébe a következő lép:

„I. MELLÉKLET

TAGÁLLAMOK

ISO-kód Tagállam

BE Belgium
CZ Cseh Köztársaság
DK Dánia
DE Németország
IE Írország
LU Luxemburg
HU Magyarország
NL Hollandia
AT Ausztria
SI Szlovénia
SK Szlovákia
FI Finnország
SE Svédország
UK Egyesült Királyság”
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II. MELLÉKLET

A 2003/467/EK irányelv I., II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet 1. fejezete helyébe a következő lép:

„1. FEJEZET

Hivatalosan tuberkulózismentes tagállamok

ISO-kód Tagállam

BE Belgium
CZ Cseh Köztársaság
DK Dánia
DE Németország
FR Franciaország
LU Luxemburg
NL Hollandia
AT Ausztria
SK Szlovákia
FI Finnország
SE Svédország”

2. A II. melléklet 1. fejezete helyébe a következő lép:

„1 FEJEZET

Hivatalosan brucellózismentes tagállamok

ISO-kód Tagállam

BE Belgium
CZ Cseh Köztársaság
DK Dánia
DE Németország
LU Luxemburg
NL Hollandia
AT Ausztria
SK Szlovákia
FI Finnország
SE Svédország”

3. A III. melléklet 1. fejezete helyébe a következő lép:

„1. FEJEZET

Hivatalosan szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes tagállamok

ISO-kód Tagállam

BE Belgium
CZ Cseh Köztársaság
DK Dánia
DE Németország
ES Spanyolország
FR Franciaország
IE Írország
CY Ciprus
LU Luxemburg
NL Hollandia
AT Ausztria
SI Szlovénia
FI Finnország
SE Svédország
UK Egyesült Királyság”
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