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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 4.)

a szarvasmarhasperma és a friss sertéshús Kanadából való behozatalának egyszerűsített
bizonyítványairól és a 2004/639/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 1002. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/290/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és Kanada kormánya között
létrejött, az élő állatok és állati termékek kereskedelmével
kapcsolatos köz- és állat-egészségügyi védelemre vonatkozó
állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás megköté-
séről szóló, 1998. december 14-i 1999/201/EK tanácsi határo-
zatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött
spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára
alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról
szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelvre (2) és
különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére és 11. cikke (2)
bekezdésére,

tekintettel a szarvasmarhafélék, juh- és kecskefélék, a sertések és
a friss hús vagy húsipari termékek harmadik országból történő
behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizs-
gálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK
tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdé-
sére és 22. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek
előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára

vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló,
2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (4) és külö-
nösen annak 8. cikke (4) bekezdésére és 9. cikke (4) bekezdése
b) pontjára,

mivel:

(1) Az Európai Közösség és Kanada kormánya között az élő
állatok és állati termékek kereskedelmével kapcsolatos
köz- és állat-egészségügyi védelemre vonatkozó állat-
egészségügyi intézkedésekről 1998. december 17-én
létrejött megállapodás (a továbbiakban: a „megállapodás”)
V. melléklete megállapítja a meghatározott állatok és
azokból készült termékek behozatalára vonatkozó olyan
köz- és állat-egészségügyi intézkedéseket, amelyek
esetében el kell ismerni az egyenértékűséget.

(2) A melléklet VII. melléklete arról rendelkezik, hogy
egyszerűsített hivatalos állat-egészségügyi és/vagy köze-
gészségügyi igazolásokkal kell kiegészíteni az élő állatok
és állati termékek Közösségbe való behozatalára vonat-
kozó egészségügyi mintabizonyítványokat, amelyek
esetében elismerték az egyenértékűségi intézkedéseket
(Igen-1).

(3) A szarvasmarhasperma esetében a 2003/43/EK irány-
elvvel (5) módosított 88/407/EGK irányelv alapján egyen-
értékűséget ismertek el az állat-egészségügyi követelmé-
nyekkel kapcsolatban, és ezért a szarvasmarhasperma
esetében egyszerűsített mintabizonyítványt kell kidol-
gozni.
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(4) Tisztázni kell, hogy a marhafélék fajai közé tartozó
háziállatok spermájának behozatali feltételeiről szóló,
2004. szeptember 6-i 2004/639/EK bizottsági határo-
zatban (1) megállapított állat-egészségügyi mintabizonyít-
ványok használata kötelező a Közösség és harmadik
országok között létrejött egyenértékűségi megállapodá-
sokra alapuló meghatározott tanúsítási követelmények
sérelme nélkül. Ezért ennek megfelelően módosítani kell
a 2004/639/EK határozatot.

(5) Egyenértékűséget ismeretek el a sertéshús közegészség-
ügyi követelményeivel kapcsolatban, de az állat-egészség-
ügyi követelményeivel kapcsolatban nem. Ezért a sertés-
húsra vonatkozó mintabizonyítványra alapuló egyszerű-
sítésnek csak a közegészségügyi intézkedéseket kell érin-
tenie.

(6) Az állatok levágáskor vagy leöléskor történő védelméről
szóló, 1993. december 22-i 93/119/EK tanácsi
irányelv (2) úgy rendelkezik, hogy a harmadik országból
behozandó húst kísérő egészségügyi bizonyítványt ki kell
egészíteni egy arról szóló igazolással, hogy az irányelvben
említett állatokat legalább az irányelvben előírt mértékű
humánus körülményeket biztosító körülmények között
vágták le. Ezt az igazolást bele kell foglalni a friss
sertéshús e határozatban megállapított mintabizonyítvá-
nyába.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok engedélyezik a szarvasmarhafélék fajai közé
tartozó háziállatok spermájának Kanadából történő behozatalát
az I. mellékletben szereplő mintabizonyítványban megállapított
tanúsítási feltételeknek megfelelően, és amennyiben azt egy a
szállítmány Kanadából való elindulását megelőzően megfelelően
kitöltött és kibocsátott ilyen bizonyítvány kíséri.

2. cikk

A tagállamok engedélyezik a házi sertés friss húsának Kanadából
történő behozatalát a II. mellékletben szereplő mintabizonyít-
ványban megállapított tanúsítási feltételeknek megfelelően, és
amennyiben azt egy a szállítmány Kanadából való elindulását
megelőzően megfelelően kitöltött és kibocsátott ilyen bizonyít-
vány kíséri.

3. cikk

A 2004/639/EK határozat 1. cikke az alábbi (4) bekezdéssel
egészül ki:

„4. Az (1) bekezdésben a II. mellékletben szereplő állat-
egészségügyi mintabizonyítvány használatára vonatkozóan
megállapított követelmény nem sérti a Közösség és harmadik
országok között az egyenértékűség elismerését követően
létrejött megállapodások alapján elfogadott meghatározott
tanúsítási követelményeket és mintabizonyítványokat.”

4. cikk

Az e határozat alkalmazásának időpontjától számított 90 napot
nem meghaladó átmeneti ideig a tagállamok a határozat alkal-
mazásának időpontja előtt érvényes mintabizonyítványok
alapján is engedélyezik a szarvasmarhafélék fajai közé tartozó
háziállatok spermájának és a házi sertés friss húsának Kanadából
történő behozatalát.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 4-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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