
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 11.)

a juh- és kecskefélék romániai azonosítási és nyilvántartási rendszerére vonatkozó átmeneti
intézkedések megállapítása a 21/2004/EK tanácsi rendeletben előírtak szerint

(az értesítés a C(2007) 1527. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/228/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és külö-
nösen annak 42. cikkére,

mivel:

(1) A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rend-
szerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rend-
elet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv
módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK
tanácsi rendelet (1) előírja, hogy az adott gazdaságban
2005. július 9. után született valamennyi állatot, illetve
Bulgária és Románia esetében a csatlakozásuk dátumát
követően született állatot a születésüket követő legfeljebb
hat hónapon belül azonosítani kell, de minden esetben
azt megelőzően, hogy elhagyná azt a gazdaságot, ahol
született.

(2) A rendelet értelmében az állatokat füljelzővel és az ille-
tékes hatóság által jóváhagyott második azonosító
eszközzel kell azonosítani, amely megfelel bizonyos tech-
nikai jellemzőknek.

(3) 2007. január 22-i levelében Románia egy évi időtartamra
átmeneti intézkedéseket kért az ebben a tagállamban
található juh- és kecskefélék azonosítására; ezalatt az
idő alatt az állatokat csupán egyetlen füljelzővel azono-
sítanák.

(4) Románia megfelelő biztosítékokat adott arra nézve, hogy
a Közösségen belüli kereskedelmi forgalomba kerülő vagy
harmadik országokba irányuló kivitelre szánt állatokat a
21/2004/EK rendeletnek megfelelően azonosítják.

(5) Annak érdekében, hogy Románia további egy éven
keresztül használhassa azonosítási rendszerét, illetve
hogy a Közösségen belüli kereskedelemre és exportra
szánt állatokat kétféleképpen is azonosíthassák, ezeket
az állatokat a közösségi szabályokkal összhangban kell
azonosítani, azzal az eltéréssel, hogy a 21/2004/EK
rendeletben előírt azonosítási eszközök alkalmazhatók
abban a gazdaságban, ahonnan az állatokat útnak
indítják.

(6) A jelenlegi romániai szabályozási rendszerből a
21/2004/EK irányelv szerinti rendszerbe való átmenet
megkönnyítése érdekében helyénvaló a juh- és kecske-
félék azonosítására vonatkozóan átmeneti intézkedéseket
megállapítani ebben a tagállamban.

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy a meglévő azonosítási
rendszert folytatólagosan alkalmazzák az adott országban
folyó szállításokra, ezt a határozatot 2007. január 1-jével
kezdődően alkalmazni kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az állatok romániai azonosítása

A romániai gazdaságokban tartott juh- és kecskefélékhez
tartozó állatokat (a továbbiakban az „állatokat”) addig az
időpontig, amíg el nem hagyják a gazdaságot, ahol születtek,
vagy a születésük napjától számított hat hónapon belül – attól
függően, hogy melyik időpont a korábbi – legalább egy olyan
egyedi füljelzővel kell azonosítani, amelyen a nemzeti szabá-
lyokkal összhangban feltüntetik az adott állat egyéni kódját.

2. cikk

A Közösségen belüli kereskedelemre vagy harmadik
országokba irányuló kivitelre szánt állatok azonosítása

A Közösségen belüli kereskedelmi forgalomra vagy harmadik
országokba irányuló kivitelre szánt minden állatot a
21/2004/EK rendelettel összhangban kell azonosítani a rendelet
1. cikkében előírt füljelzőn túlmenően.

A 21/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól
eltérve a rendelkezésben említett azonosító eszközöket a
91/68/EGK tanácsi irányelv (2) 2. cikke b) pontjának 8. alpont-
jában rendeltek szerint lehet alkalmazni a származás szerinti
gazdaságban.

HU2007.4.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 98/27

(1) HL L 5., 2004.1.9., 8. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel
(HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 46., 1991.2.19., 19. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.



3. cikk

A szállítási okmánnyal kapcsolatos követelmény

Az állatokat kísérő szállítási okmánynak – valahányszor a
nemzeti területen lévő két gazdaság között szállítják az állatokat
a 21/2004/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével össz-
hangban – tartalmaznia kell az egyes állatok a határozat 1.
cikkében előírt egyéni kódját.

4. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig
kell alkalmazni.

5. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 11-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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