
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 30.)

a Ciprus által a súrlókór tekintetében alkalmazandó egyedi intézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2007) 1877. számú dokumentummal történt)

(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles)

(2007/315/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőr-
zésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irány-
elvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A Ciprus által a súrlókór tekintetében alkalmazandó
átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2004.
április 28-i 836/2004/EK bizottsági rendelet (2) elfogadá-
sának oka a juh- és kecskefélék súrlókórjának különle-
gesen nagy mértékű ciprusi előfordulása volt. A rendelet
átmeneti intézkedéseket állapít meg, megtiltja például a
juh- és kecskefélékből származó, bizonyos húsok és húsi-
pari termékek Ciprusról más tagállamokba, illetve
harmadik országokba történő szállítását. A rendelet
2007. április 30-ig alkalmazandó.

(2) A fertőző szivacsos agyvelőbántalmaknak (TSE) a Közös-
ségben történő felszámolására és ellenőrzésére irányuló
2006-os program eredményei szerint Cipruson 865
esetben diagnosztizáltak TSE-t juhokon (a Közösségben
összesen 2 579 ilyen esetet tartanak számon), kecskéken
pedig 461 esetben diagnosztizálták a TSE-t (ez a Közös-
ségben összesen 531 esetben fordult elő).

(3) A TSE-ütemterv (COM(2005) 322 végleges) keretében,
amelyet 2005. július 15-én fogadtak el és a SANCO-
nak a TSE-re vonatkozó 2006–2007-es munkaprogram-
jával összhangban a Bizottság jelenleg olyan javaslatról
tárgyal a tagállamokkal, amely felülvizsgálná a TSE-vel
fertőzött, de BSE-től mentes állományban alkalmazandó
jelenlegi intézkedéseket.

(4) A ciprusi állat-egészségügyi helyzet miatt (a súrlókór
előfordulása a juh- és kecskeféléknél), az ellenőrzési köve-
telményeket figyelembe véve, illetve a jelenlegi felszámo-

lási intézkedések felülvizsgálatáról szóló tárgyalások
következtetéseire várva helyénvaló fenntartatni bizonyos
védekezési intézkedéseket a juh- és kecskefélékből szár-
mazó, bizonyos húsok és húsipari termékek, Közösségen
belüli, illetve harmadik országokkal történő kereskedel-
mével kapcsolatban, a többi tagállamban előforduló
betegség kockázatának megelőzése céljából.

(5) Továbbra is tilos juh- és kecskefélékből származó termé-
keket Ciprusról más tagállamokba szállítani, illetve
harmadik országokba exportálni.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ciprus biztosítja, hogy a juh- és kecskefélékből származó, a
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) I.
mellékletében meghatározott friss húst, darált húst, előkészített
húsokat és húsipari termékeket területéről nem szállítják más
tagállamokba, illetve nem exportálják harmadik országokba.

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. október 31-ig kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Ciprusi Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 30-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU
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