
A BIZOTTSÁG 339/2006/EK RENDELETE

(2006. február 24.)

a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XI. mellékletének az élő szarvasmarhafélék és
a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó termékek behozatali szabályai tekintetében

történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelő-
zésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonat-
kozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 23. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1) A szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalmainak (BSE)
Brazíliában, Chilében, Salvadorban, Nicaraguában, Bots-
wanában, Namíbiában és Szváziföldön való előfordulá-
sának földrajzi kockázatáról szóló, 2001-es évi vélemé-
nyében a Tudományos Operatív Bizottság (az SSC) arra a
következtetésre jutott, hogy a BSE előfordulása az
ezekben az országokban született szarvasmarhákban
nagyon valószínűtlen. Következésképpen ezeket felvették
azon országok jegyzékébe, amelyek mentesültek az élő
szarvasmarhafélékre és a szarvasmarha-, juh- és kecskefé-
lékből származó termékekre vonatkozó, TSE-vel kapcso-
latos egyes kereskedelmi feltételek alól.

(2) A 2005 februárjában és 2005 augusztusában elfogadott,
az egyes harmadik országoknak a BSE földrajzi kockáza-
tára vonatkozó frissített véleményében az Európai Élelmi-

szer-biztonsági Hatóság arra a következtetésre jutott,
hogy a BSE előfordulása a Brazíliában, Chilében, Salva-
dorban, Nicaraguában, Botswanában, Namíbiában és
Szváziföldön született szarvasmarhákban nagyon való-
színű. Ezért ezeket az országokat többé nem lehet mente-
síteni az élő szarvasmarhafélékre és a szarvasmarha, juh-
és kecskeféléktől származó termékekre vonatkozó, TSE-
vel kapcsolatos kereskedelmi feltételek alól.

(3) A 999/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 999/2001/EK rendelet XI. melléklete e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 24-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HU2006.2.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/5

(1) HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 1974/2005/EK bizott-
sági rendelettel (HL L 317., 2005.12.3., 4. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A 999/2001/EK rendelet XI. melléklete a következőképpen módosul:

a) Az A. részben a 15. pont b) alpontjának második albekezdésében az országok jegyzékének helyébe a következő
szöveg lép:

„— Argentína

— Ausztrália

— Izland

— Új-Kaledónia

— Új-Zéland

— Panama

— Paraguay

— Szingapúr

— Uruguay

— Vanuatu.”

b) A D. részben a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3. A 2. pontot nem kell alkalmazni azon szarvasmarhák behozatalára, amelyek a következő országokban születtek,
és folyamatosan ott nevelkedtek:

— Argentína

— Ausztrália

— Izland

— Új-Kaledónia

— Új-Zéland

— Panama

— Paraguay

— Szingapúr

— Uruguay

— Vanuatu.”

HUL 55/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.2.25.


