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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 932/2005/EK RENDELETE

(2005. június 8.)

az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszá-
molásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK rendeletnek az átmeneti intéz-

kedésekre vonatkozó időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott
konzultációt követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfe-
lelően (1),

mivel:

(1) A 999/2001/EK (2) rendelet célja, hogy egységes jogi
keretet állapítson meg a fertőző szivacsos agyvelőbántal-
makra (TSE) vonatkozóan a Közösségben.

(2) A 999/2001/EK rendeletnek az átmeneti intézkedések
meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
szóló, 2003. június 16-i 1128/2003/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet (3) meghosszabbította a
999/2001/EK rendeletben előírt átmeneti intézkedések
alkalmazásának időtartamát legkésőbb 2005. július 1-ig.

(3) A jogbiztonság biztosítása érdekében a 999/2001/EK
rendeletben előírt átmeneti intézkedések lejártát
követően, és az állandó intézkedések felülvizsgálatának,
valamint a TSE-re vonatkozó átfogó stratégia kidolgozá-
sának függvényében, helyénvaló ezen átmeneti intézke-
dések 2007. július 1-ig történő további meghosszabbí-
tása.

(4) A jogbiztonság és a gazdasági szereplők jogos elvárá-
sainak védelme érdekében, valamint a 999/2001/EK ren-
delet érdemi felülvizsgálatának függvényében e rende-
letnek 2005. július 1-jén kell hatályba lépnie.

(5) A 999/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosí-
tani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 999/2001/EK rendelet 23. cikkének második bekezdése
helyébe a következő lép:

„Az eljárásnak megfelelően hozott átmeneti intézkedéseket
legkésőbb a 2007. július 1-jéig terjedő időszakra kell elfo-
gadni a célból, hogy lehetővé váljon a jelenlegi rendelkezé-
sekről az e rendelet által megállapított rendelkezésekre való
átállás.”
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(1) Az Európai Parlament 2005. május 10-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. május 30-i határ-
ozata.

(2) HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb a 260/2005/EK bizottsági
rendelettel (HL L 46., 2005.2.17., 31. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 160., 2003.6.28., 1. o.



2. cikk

Ez a rendelet 2005. július 1-jén lép hatályba.

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

Kelt Strasbourgban, 2005. június 8-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök
J. P. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök
N. SCHMIT
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