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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 30.)

A 2005-ben a TSE felszámolását és megfigyelését célzó programokra fordított közösségi pénzügyi
hozzájárulást érintő 2004/696/EK és 2004/863/EK határozatok módosításáról

(az értesítés a C(2005) 1550. számú dokumentummal történt)

(2005/413/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június
26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 24.
cikkének (5) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2005-ben közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult,
az egyes TSE-k felszámolását és monitoringját célzó
programok jegyzékéről szóló, 2004. október 14-i
2004/696/EK bizottsági határozat (2) tartalmazza
ezeknek a programoknak a jegyzékét, valamint az egyes
programokhoz való hozzájárulás mértékét és összegét.

(2) Az egyes tagállamoknak 2005-ben a TSE-k felszámolá-
sára és megfigyelésére irányuló programjainak jóváhagyá-
sáról és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének
megállapításáról szóló, 2004. november 30-i
2004/863/EK bizottsági határozat (3).

(3) 2005. január 28-án egy közösségi szakértői testület a
TSE-k (CRL) közösségi referencialaboratóriuma elnökle-
tével megerősítette a szarvasmarhák szivacsos agyvelő-
bántalmának (BSE) egy Franciaországban levágott kecs-

kében kimutatott jelenlétét. Ez volt az első példa BSE-re
kiskérődzőnél természetes körülmények között.

(4) 2005. január 28-i nyilatkozatában az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóságnak (EFSA) a biológiai veszélyekkel
foglalkozó tudományos testülete kiemelte, hogy a Fran-
ciaországban egy kecskében kimutatott BSE-fertőzés
jelentőségének felbecsülése még hátravan. Az EFSA rámu-
tatott, hogy ehhez elengedhetetlenek a TSE-k kecskéknél
való fokozott megfigyelésének eredményei.

(5) E nyilatkozatra válaszul a 214/2005/EK bizottsági rende-
lettel (4) módosított, az egyes fertőző szivacsos agyvelő-
bántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a
felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet (5) 2005. február 11-től új prog-
ramot vezetett be a TSE ellenőrzésére a kecskeféléken. Az
új megfigyelési program keretében jelentősen megnö-
velték a vizsgálandó egészséges vágóállatok és a gazdaság
területén elhullott kecskefélék számát.

(6) A kecskehúságazat sajátosságai miatt, mivel a 18
hónapnál idősebb kecskék vágóállatként korlátozott érté-
kűek, a kecskefélékben meglévő BSE gyakoriságának
megállapítása céljából végzett fokozott mértékű megfi-
gyelés hatékony kivitelezésének jelentőségére is figye-
lemmel indokolt növelni a Közösség által a tagálla-
moknak megtérített vizsgálatonkénti összeget, kecskefé-
léken végzett gyorstesztenként maximum 30 euróig.
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(7) Ezenkívül a 36/2005/EK bizottsági rendelettel (1) módo-
sított 999/2001/EK rendelet 2005. január 14-től kötelező
jelleggel előírja a szisztematikus megkülönböztető vizs-
gálatot, a juh- és kecskeféléken kimutatott összes TSE
eset során meglévő súrlókórnak a BSE-től való megkü-
lönböztetése céljából. Ez az intézkedés jogosultnak minő-
síthető a Közösség pénzügyi hozzájárulására a tagálla-
mokban végzett, a TSE ellenőrzésére és felszámolására
irányuló programokhoz.

(8) Tekintettel arra, hogy a Közösség által kitűzött köz- és
állategészségügyi célok eléréséhez fontos a kiskérőd-
zőknél megállapítani a BSE prevalenciáját, helyénvaló
azon kiadásoknak a 100 %-os megtérítése, amelyeket a
tagállamok fordítottak a BSE-nek a súrlókortól való
megkülönböztetését célzó elsődleges molekuláris vizsgá-
latokra.

(9) Ezért tehát szükséges a 2004/696/EK és 2004/863/EK
határozatok által megállapított, a Közösség által az
egyes programokra fordított maximális pénzügyi hozzá-
járulás mértékének a felülvizsgálata.

(10) A 2004/863/EK határozat megállapítja a Közösség pénz-
ügyi hozzájárulásának feltételeit, beleértve azt, hogy az
illető tagállamok a Bizottságnak havonta küldjenek jelen-
tést a TSE ellenőrzési programok során elért eredmé-
nyekről és a kifizetett költségekről. Az említett határozat
melléklete meghatározza a kifizetendő költségeket. Tekin-
tettel a 36/2005/EK és a 214/2005/EK rendeletekkel
módosított 999/2001/EK rendelet III. és X. mellékletének
módosításaira, ezt a mellékletet módosítani kell.

(11) A 2004/696/EK és 2004/863/EK határozatokat ennek
megfelelően módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/696/EK határozat I. melléklete e határozat I. mellékle-
tének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2004/863/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésében a „3 550 000 eurót” szöveg-
rész helyébe a „3 586 000 eurót” szövegrész lép;

2. A 2. cikk (2) bekezdésében az „1 700 000 eurót” szöveg-
rész helyébe az „1 736 000 eurót” szövegrész lép;

3. Az 3. cikk (2) bekezdésében a „2 375 000 euró” helyébe a
következő lép: „2 426 000 euró”;

4. Az 4. cikk (2) bekezdésében a „15 020 000 euró” helyébe a
következő lép: „15 170 000 euró”;

5. Az 5. cikk (2) bekezdésében a „290 000 euró” helyébe a
következő lép: „294 000 euró”;

6. Az 6. cikk (2) bekezdésében a „585 000 euró” helyébe a
következő lép: „1 487 000 euró”;

7. Az 7. cikk (2) bekezdésében a „4 780 000 euró” helyébe a
következő lép: „8 846 000 euró”;

8. Az 8. cikk (2) bekezdésében a „24 045 000 euró” helyébe a
következő lép: „29 755 000 euró”;

9. Az 9. cikk (2) bekezdésében a „6 170 000 euró” helyébe a
következő lép: „6 172 000 euró”;

10. Az 10. cikk (2) bekezdésében a „6 660 000 euró” helyébe a
következő lép: „8 677 000 euró”;

11. Az 11. cikk (2) bekezdésében a „85 000 euró” helyébe a
következő lép: „353 000 euró”;

12. Az 12. cikk (2) bekezdésében a „835 000 euró” helyébe a
következő lép: „836 000 euró”;

13. Az 13. cikk (2) bekezdésében a „145 000 euró” helyébe a
következő lép: „155 000 euró”;

14. Az 14. cikk (2) bekezdésében a „1 085 000 euró” helyébe a
következő lép: „1 184 000 euró”;

15. Az 15. cikk (2) bekezdésében a „35 000 euró” helyébe a
következő lép: „36 000 euró”;

16. Az 16. cikk (2) bekezdésében a „4 270 000 euró” helyébe a
következő lép: „4 510 000 euró”;

17. Az 17. cikk (2) bekezdésében a „1 920 000 euró” helyébe a
következő lép: „2 076 000 euró”;

18. Az 18. cikk (2) bekezdésében a „1 135 000 euró”helyébe a
következő lép: „1 480 000 euró”;

19. Az 19. cikk (2) bekezdésében a „435 000 euró” helyébe a
következő lép: „444 000 euró”;
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20. Az 20. cikk (2) bekezdésében a „1 160 000 euró” helyébe a
következő lép: „1 170 000 euró”;

21. Az 21. cikk (2) bekezdésében a „305 000 euró” helyébe a
következő lép: „313 000 euró”;

22. Az 22. cikk (2) bekezdésében a „5 570 000 euró” helyébe a
következő lép: „5 690 000 euró”;

23. A 23. cikk helyébe a következő lép:

„23. cikk

A Közösség pénzügyi hozzájárulása az 1–22. cikkben emlí-
tett, a TSE ellenőrzésére irányuló programokhoz az érintett
tagállamok által az elvégzett vizsgálatokért kifizetett,
hozzáadottérték-adó nélküli összeg 100 %-a, de legfeljebb:

a) vizsgálatonként maximum 8 euró a 999/2001/EK rend-
elet III. mellékletében említett szarvasmarha- és juhfé-
léken 2005. január 1. és december 31. között elvégzett
vizsgálatok esetében;

b) vizsgálatonként maximum 30 euró a 999/2001/EK
rendelet III. mellékletében említett kecskeféléken 2005.
január 1. és december 31. között elvégzett vizsgálatok
esetében;

c) vizsgálatonként maximum 145 euró a 999/2001/EK
rendelet X melléklete C. fejezete 3.2 c) pontjának i.
alpontjában említett, 2005. január 14. és 2005.
december 31. között elvégzett elsődleges molekuláris
megkülönböztető vizsgálatokért.”

24. A melléklet helyébe ennek a határozatnak a II. melléklete
lép.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 30-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

A 2004/696/EK határozat I. mellékletének helyébe a következő lép:

„I. MELLÉKLET

A TSE-k ellenőrzésére irányuló programok jegyzéke

A közösségi pénzügyi hozzájárulás aránya és maximális összege

(euróban)

Betegség Tagállam Elvégzett vizsgálatok (1)
aránya Maximális összeg

TSE-k Ausztria 100 % 2 076 000

Belgium 100 % 3 586 000

Ciprus 100 % 353 000

Cseh Köztársaság 100 % 1 736 000

Dánia 100 % 2 426 000

Észtország 100 % 294 000

Finnország 100 % 1 170 000

Franciaország 100 % 29 755 000

Németország 100 % 15 170 000

Görögország 100 % 1 487 000

Magyarország 100 % 1 184 000

Írország 100 % 6 172 000

Olaszország 100 % 8 677 000

Litvánia 100 % 836 000

Luxemburg 100 % 155 000

Málta 100 % 36 000

Hollandia 100 % 4 510 000

Portugália 100 % 1 480 000

Szlovénia 100 % 444 000

Spanyolország 100 % 8 846 000

Svédország 100 % 313 000

Egyesült Királyság 100 % 5 690 000

Összesen 96 396 000

(1) Gyorstesztek és elsődleges molekuláris tesztek.”
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II. MELLÉKLET

„MELLÉKLET

TSE-ellenőrzés

Tagállam Hónap: Év:

Szarvasmarhaféléken végzett vizsgálatok

Vizsgálatok
száma

Egységnyi
költség Összköltség

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete I. részének 2.1,
3 és 4.1 pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete I. részének 2.2,
4.2 és 4,3 pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

Összesen

Juhféléken végzett vizsgálatok

Vizsgálatok
száma

Egységnyi
költség Összköltség

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. része 2.
pontjának a) alpontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. részének 3.
pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. részének 5.
pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

Összesen

Kecskeféléken végzett vizsgálatok

Vizsgálatok
száma

Egységnyi
költség Összköltség

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. része 2.
pontjának b) alpontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. részének 3.
pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

A 999/2001 EK rendelet III. melléklete A fejezete II. részének 5.
pontjában említett állatokon végzett vizsgálatok

Összesen

Elsődleges molekuláris vizsgálat megkülönböztető immuno-blot eljárással

Vizsgálatok
száma

Egységnyi
költség Összköltség

A X. melléklet C fejezete 3.2 pontjának c) i. alpontjában említett
állatokon végzett vizsgálatok”
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