
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 19.)

az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló
2007/554/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2007) 5533. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/746/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,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen
belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőr-
zésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irány-
elvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre
irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK
irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon
kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló,
2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelvre (3) és
különösen annak 60. cikke (2) bekezdésére, valamint 62.
cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A nemrég Nagy-Britannia több pontján kitört ragadós
száj- és körömfájást követően elfogadták az egyesült
királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes
védekezési intézkedésekről szóló, 2007. augusztus 9-i
2007/554/EK határozatot (4) az Egyesült Királyság által
a ragadós száj- és körömfájás ellen tett védekezési intéz-
kedéseknek a 2003/85/EK tanácsi irányelv keretében
történő megerősítésére.

(2) A 2007/554/EK határozat szabályokat állapít meg az
alábbi termékek Nagy-Britannia az I. mellékletben felso-
rolt magas kockázatú területeiről, valamint az említett
határozat II. mellékletében felsorolt alacsony kockázatú
területeiről (a továbbiakban: korlátozás alá vont területek)
történő elszállítására: az egyesült királyságbeli korláto-
zások bevezetése előtt előállított, biztonságosnak tekintett
termékek, és a korlátozás alá nem eső területekről szár-
mazó olyan nyersanyagok, melyeket a ragadós száj- és
körömfájás vírusának semlegesítésére alkalmas kezelésnek
vetettek alá.

(3) A Bizottság a 2007/664/EK határozattal módosított
2007/554/EK határozatban szabályokat állapított meg
bizonyos húskategóriáknak a módosított 2007/554/EK
határozat III. mellékletében felsorolt azon területekről
való kiszállítására, amelyeken a vágás előtt legalább 90
napig nem észlelték a ragadós száj- és körömfájás kitö-
rését, és amelyek megfelelnek bizonyos meghatározott
feltételeknek.

(4) Az Egyesült Királyság állategészségügyi helyzetében
végbement változások alapján a 2007/554/EK határo-
zatot a 2007/709/EK határozattal módosították, valamint
a 2007/554/EK határozat III. mellékletét lecserélték, lehe-
tővé téve ezzel azoknak a területeknek a kibővítését,
ahonnan engedélyezett a friss hús elszállítása, valamint
meghosszabbították a határozat alkalmazási idejét
2007. december 15-ig.

(5) Az Egyesült Királyság az első kitörés helye körüli 150
km-es körzetben kijelölte a ragadós száj- és körömfájás
kockázati területét, amely megerősített felügyeletben
részesül annak megállapítására, hogy az ország valóban
mentes-e a ragadós száj- és körömfájástól. E kockázati
területbe a 2007/554/EK határozat III. mellékletében
jelenleg felsorolt területek nem tartoznak bele. A
régiókba sorolást, azaz a II. mellékletben felsorolt,
Nagy-Britannián kívül eső területek meghatározását köve-
tően e 150 km-es körzetet a 2007/554/EK határozat I.
mellékletében magas kockázatú területként kell feltün-
tetni.
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(1) HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.)
módosított irányelv. Helyesbített változat HL L 195., 2004.6.2.,
12. o.

(2) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai
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módosított irányelv.

(3) HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 210, 2007.8.10., 36. o. A legutóbb a 2007/709/EK (HL
L 287., 2007.11.1., 29. o.) határozattal módosított határozat.



(6) A 2007/554/EK határozat I. és II. mellékletében felsorolt,
korlátozás alá vont területek listájának módosítására azért
van szükség, hogy lehetővé váljon az olyan állati eredetű
termékek, mint hús, húsipari termékek, tej, tejtermékek és
egyéb állati eredetű termékek e területekről való elszállí-
tása, de mindeközben – tekintettel az élőállatok és sper-
májuk, petesejtjeik, valamint embrióik Nagy-Britannia
egész területéről, ideértve az I. és II. mellékletben felsorolt
területeket is történő elszállításának tilalmára – ne szen-
vedjen csorbát a nagyfokú védelem sem.

(7) Az egyértelműség és következetesség érdekében a 6.
cikkben helyesbíteni kell néhány kisebb kihagyást az
embriókkal kapcsolatban, valamint pontosítani kell a 7.
cikk szóhasználatát a gyógyászati termékekkel kapcso-
latban.

(8) Miután a megfigyelési körzetekben a ragadós száj- és
körömfájás-vírussal történt fertőzés kizárása céljából
végzett klinikai és szerológiai megfigyelések kielégítő
eredménnyel zárultak, 2007. november 5-én az Egyesült
Királyság a 2003/58/EK irányelv 44. cikkével össz-
hangban visszavonta a megállapított járványkitörés hely-
színei körül létrehozott megfigyelési körzetekben alkal-
mazott intézkedéseket.

(9) A 2003/85/EK irányelv 60. cikke úgy rendelkezik, hogy a
tagállamok csak akkor nyerhetik vissza korábbi ragadós
száj- és körömfájástól mentes és fertőzésmentes státu-
sukat, ha végrehajtottak az abban az irányelvben megha-
tározott bizonyos intézkedéseket, legalább három hónap
eltelt a ragadós száj- és körömfájás utolsó feljegyzett
kitörését követően, és az irányelv rendelkezéseinek
megfelelően megerősítették, hogy a ragadós száj- és
körömfájás vírusa nincs jelen.

(10) Ugyanakkor az irányelv 62. cikke lehetővé teszi a ragadós
száj- és körömfájástól mentes és fertőzésmentes státus
visszanyeréséhez szükséges intézkedések módosítását
úgy, hogy csak az élő állatok mozgására vonatkozó
korlátozásokat tartja fenn. Ezért célszerű, hogy a
2007/554/EK határozat élő állatokra, azok spermájára,
petesejtjeire és embrióira vonatkozó rendelkezései mind-
addig hatályban maradjanak, amíg a 2003/85/EK irányelv
60. cikkének idevágó feltételei nem teljesülnek.

(11) A 2007/554/EK határozat alkalmazási idejét ezért 2007.
december 31-éig, azaz a 2007. szeptember 30-i utolsó
feljegyzett kitörést követően elvégzett előzetes tisztítást és
fertőtlenítést követő három hónappal meg kell hosszab-
bítani. Ugyanakkor olyan rendelkezéseknek kell
hatályban lenniük, amelyek az állati eredetű termékekre
vonatkozó bizonyos korlátozásokat csak 2007. december
15-ig alkalmazzák, a korábbiakban tervezetteknek megfe-
lelően.

(12) A 2007/554/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(13) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/554/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő (8), (9) és (10) bekezdésekkel
egészül ki:

„(8) A (2) bekezdéstől eltérve az Egyesült Királyság ille-
tékes hatóságai engedélyezhetik a szarvasmarhafélék,
juhfélék, kecskefélék, sertések, illetve egyéb párosujjú
patások a II. mellékletben felsorolt területeken található
gazdaságokból az I. mellékletben felsorolt területeken talál-
ható gazdaságokba vagy vágóhidakra történő szállítását.

(9) A (2) bekezdéstől eltérve az Egyesült Királyság ille-
tékes hatóságai engedélyezhetik a szarvasmarhafélék,
juhfélék, kecskefélék, sertések, illetve egyéb párosujjú
patások az I. mellékletben felsorolt területeken található
gazdaságokból közvetlenül vagy csak egyetlen gyűjtőállo-
máson áthaladva a II. mellékletben felsorolt területeken
található kijelölt vágóhidakra hivatalos ellenőrzés melletti
szállítását.

(10) A (2) bekezdéstől eltérve az Egyesült Királyság ille-
tékes hatóságai engedélyezhetik a szarvasmarhafélék,
juhfélék, kecskefélék, sertések, illetve egyéb párosujjú
patások az I. mellékletben felsorolt területeken található
gazdaságokból közvetlenül a II. mellékletben felsorolt terü-
leteken található kijelölt vágóhidakra történő, hivatalos
ellenőrzés melletti szállítását, anélkül hogy az említett
állatok más, rosszabb egészségügyi állapotú állatokkal érint-
kezésbe kerülnének, feltéve ha

a) a közvetlenül a berakodást megelőző vizsgálat során az
állatokon nem mutatkoztak a ragadós száj- és köröm-
fájás klinikai tünetei, és vagy

i. a szállítást megelőző 10 napon belül vett vérmin-
tából negatív eredménnyel végezték el rajtuk a
ragadós száj- és körömfájás betegségének vírusa
elleni antitestekre vonatkozó vizsgálatot, vagy
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ii. olyan gazdaságból származnak, amelyben negatív
eredménnyel végeztek el egy olyan mintavételezési
protokollt követő szerológiai vizsgálatot, amely a
ragadós száj- és körömfájás 5 %-os előfordulási
gyakoriságát legalább 95 %-os megbízhatósággal
képes kimutatni; vagy

iii. a III. mellékletben felsorolt területeken található
gazdaságból származnak, és megfelelnek az alábbi
feltételeknek:

— az állatokat a vágás előtt legalább 90 napig,
illetve 90 naposnál fiatalabb állatok esetében
születésük óta a III. melléklet 1., 2. és 3. oszlo-
pában meghatározott területen lévő gazdaságban
nevelték, ahol legalább ezen idő alatt nem tört ki
ragadós száj- és körömfájás;

— a szállítás előtti 21 napban az állatok az illetékes
állat-egészségügyi hatóság felügyelete alatt
egyetlen olyan gazdaságban tartózkodtak, amely
körül legalább 10 km-es sugarú körben, legalább
a berakodás előtti 30 napban nem tört ki ragadós
száj- és körömfájás;

— a második francia bekezdésben említett gazda-
ságba a berakodást megelőző 21 napban nem
lépett be ragadós száj- és körömfájásra fogékony
fajhoz tartozó állat, kivéve a második francia
bekezdésben leírt feltételeket teljesítő beszállító
gazdaságból érkező sertések esetében, amikor a
21 napos időszak 7 napra csökkenhet;

iv. a sertésfélék fajába tartozó, tenyésztési piramisban
részt vevő élő állatokat az illetékes hatóság által az
e határozat értelmében engedélyezett gazdaságokból
szállítják el, amelyek körül legalább 10 km-es sugarú
körben, legalább a berakodás előtti 30 napban nem
tört ki ragadós száj- és körömfájás.”

2. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Húsok

(1) E cikk alkalmazásában »hús«: a 853/2004/EK rendelet
I. mellékletének 1.10., 1.13., 1.14. és 1.15 pontja szerinti
»friss hús«, »darált hús«, »csontokról mechanikusan lefejtett
hús« és »előkészített hús«.

(2) Az Egyesült Királyság területéről nem szállítható ki
olyan hús, amely az I. mellékletben felsorolt területekről
származó szarvasmarhafélékből, juhfélékből, kecskefélékből,
sertésből vagy egyéb párosujjú patásból származik vagy
amelyet ilyen állatokból nyertek.

(3) Az e határozat értelmében az Egyesült Királyság terü-
letéről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső húst a
2002/99/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második
albekezdésével, illetve a 2001/304/EK határozattal össz-
hangban jelöléssel kell ellátni.

(4) A (2) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó
az olyan húsra, amely a 854/2004/EK rendelet I. mellékle-
tének I. szakaszának III. fejezetében előírt állat-egészségügyi
jelöléssel el van látva, feltéve hogy:

a) a hús egyértelműen azonosítva van, továbbá szállítása és
tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő
kiszállítás tekintetében e határozat értelmében tilalom
alá eső hústól az előállítástól kezdődően mindvégig elkü-
lönítetten történt;

b) a hús megfelel az alábbi feltételeknek:

i. kinyerése 2007. július 15. előtt történt, vagy

ii. olyan állatból származik, amelyet levágásának
dátuma előtt legalább 90 napig, illetve 90 napnál
fiatalabb állat esetében születésétől fogva az I. és II.
mellékletben felsorolt területeken kívül neveltek, és
ott is vágták le, vagy a ragadós száj- és körömfájásra
fogékony vadfajokból (a továbbiakban: vadfajok)
kinyert hús esetén az állatokat az említett területeken
kívül öltek le; vagy

iii. megfelel a c), d) és e) pontokban és a 6. cikkben
meghatározott feltételeknek.

c) a húst a III. melléklet 4–7. oszlopai valamelyikében
megadott kategória szerint a ragadós száj- és körömfá-
jásra fogékony fajba tartozó, háziasított patásállatokból
vagy tenyésztett vadból (a továbbiakban: tenyésztett vad)
nyerték, és megfelel az alábbi feltételeknek:

i. az állatokat levágásuk dátuma előtt legalább 90
napig, illetve 90 napnál fiatalabb állatok esetében
születésüktől fogva a III. melléklet 1., 2. és 3. oszlo-
pában megadott területeken belül neveltek, ahol a
levágás napját megelőzően legalább az említett
időtartamon belül nem tört ki ragadós száj- és
körömfájás;
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ii. vágóhídra szállítás előtti 21 napban vagy – tenyész-
tett vad esetében – a gazdaságban történő levágás
időpontja előtt az állatok egyetlen olyan gazda-
ságban, amely körül legalább 10 km-es sugarú
körben, legalább 30 nappal a berakodás előtt nem
tört ki ragadós száj- és körömfájás, az illetékes állat-
egészségügyi hatóság felügyelete alatt álltak;

iii. a ii. alpontban említett gazdaságba nem lépett be
ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó
állat a berakodást megelőző 21 napban, vagy –

tenyésztett vad esetében – a gazdaságban történő
levágást megelőző 21 napban, kivéve a ii. alpont
feltételeit teljesítő beszállító gazdaságból érkező
sertésfélék esetében, amikor a 21 napos időszak 7
napra csökkenhet;

Az illetékes hatóság azonban engedélyezheti a ii.
alpontban említett gazdaságba azon ragadós száj-
és körömfájásra fogékony fajba tartozó állat bevitelét,
amely megfelel az i. és ii. alpontban meghatározott
feltételeknek, és amely:

— olyan gazdaságból érkezik, ahová a ii. alpontban
említett gazdaságba történő elszállítást megelőző
21 napban nem szállítottak ragadós száj- és
körömfájásra fogékony fajba tartozó állatot,
kivéve a beszállító gazdaságból érkező sertésfélék
esetében, amikor a 21 napos időszak 7 napra
csökkenthető; vagy

— a ii. pontban említett gazdaságba történő elszál-
lítást megelőző 10 napon belül negatív ered-
ménnyel végezték el rajta a ragadós száj- és
körömfájás betegségének vírusa elleni antitestekre
vonatkozó vizsgálatot; vagy

— olyan gazdaságból érkezik, amelyben negatív
eredménnyel végeztek el egy olyan mintavétele-
zési protokollt követő szerológiai vizsgálatot,
amely a ragadós száj- és körömfájás 5 %-os
előfordulási gyakoriságát legalább 95 %-os
megbízhatósággal képes kimutatni;

iv. az állatokat vagy – a gazdaságban levágott tenyész-
tett vad esetében – a hasított testeket a ii. alpontban
említett gazdaságból a kijelölt vágóhídra hivatalos
ellenőrzés mellett szállították olyan közlekedési
eszközzel, amelyet a berakodás előtt megtisztítottak
és fertőtlenítettek;

v. az állatokat a vágóhídra érkezésük után 24 órán
belül levágták, elkülönítve azoktól az állatoktól,
amelyeknek a húsa nem szállítható ki az I. mellék-
letben felsorolt területről;

d) a húst, amennyiben a III. melléklet 8. oszlopában pozitív
jelölést kapott, olyan vadon élő vadból nyerték, amelyet
olyan területen öltek le, ahol a leölést megelőző legalább
90 napban és a III. melléklet 1., 2. és 3. oszlopában meg
nem jelölt területektől legalább 20 km-re nem tört ki
ragadós száj- és körömfájás;

e) a c) és d) pontban említett húsnak ezen kívül a követ-
kező feltételeknek is meg kell felelnie:

i. az ilyen hús kiszállítását az Egyesült Királyság ille-
tékes állat-egészségügyi hatósága kizárólag akkor
engedélyezheti, ha a c) pont iv. alpontjában említett
állatot úgy szállították a vágóhídra, hogy nem került
kapcsolatba olyan gazdaságokkal, amelyek nem a III.
melléklet 1., 2. és 3. oszlopában megjelölt terüle-
teken találhatók;

ii. a hús mindig egyértelműen azonosítva van, illetve az
I. mellékletben felsorolt területekről ki nem szállít-
ható hústól elkülönítve dolgozzák fel, tárolják és
szállítják;

iii. a ragadós száj- és körömfájásnak nem állapítható
meg klinikai jele vagy post-mortem bizonyítéka a
hatósági állatorvos által a feladó vágóhídon elvégzett
post-mortem vizsgálat során vagy – tenyésztett vad
esetében – a c) pont ii. alpontjában említett gazda-
ságban történő levágás során, illetve – vadon élő vad
esetében – a vadfeldolgozó létesítményben;

iv. a c) és d) pontban említett állat post-mortem vizs-
gálatát követően a hús legalább 24 órán keresztül az
e) pont iii. alpontjában említett vágóhídon, gazda-
ságban vagy létesítményben marad;

v. fel kell függeszteni a hús további előkészítését az I.
mellékletben megjelölt területről való kiszállításra:
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— abban az esetben, ha ragadós száj- és körömfájást
diagnosztizáltak az e) pont iii. alpontjában emlí-
tett vágóhidakon, gazdaságokban vagy létesítmé-
nyekben a jelen lévő állatok levágásáig és vala-
mennyi hús és állati tetem eltávolításáig, és lega-
lább 24 óra eltelt ezen létesítmények vagy gazda-
ságok hatósági állatorvos által ellenőrzött teljes
megtisztításának és fertőtlenítésének befejezése
óta, és

— abban az esetben, ha ugyanezekben a létesítmé-
nyekben vágják le azokat a ragadós száj- és
körömfájásra fogékony állatokat, amelyek a (4)
bekezdés c) és d) pontjában meghatározott felté-
teleket nem teljesítő és az I. mellékletben felsorolt
területeken található gazdaságokból érkeztek,
ezeknek az állatoknak a levágásáig és a vágó-
hidak, gazdaságok vagy létesítmények hatósági
állatorvos által ellenőrzött teljes megtisztításának
és fertőtlenítésének befejezéséig;

vi. a központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a
többi tagállamnak és a Bizottságnak azon vágóhidak,
gazdaságok vagy létesítmények jegyzékét, amelyeket
a c), d) és e) pontok alkalmazása céljából jóvá-
hagytak.

(5) A (3) és (4) bekezdésekben felsorolt feltételeknek
való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellen-
őrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete
alatt.

(6) Az e cikk (2) bekezdésében előírt tilalom nem alkal-
mazandó az olyan szarvasmarhafélékből, juhfélékből, kecs-
kefélékből, sertésekből, illetve egyéb párosujjú patásokból
kinyert friss húsra, amelyeket az I. és II. mellékletben felso-
rolt területeken kívül neveltek, és az 1. cikk (2) és (3)
bekezdésében előírt tilalomtól eltérve közvetlenül, hivatalos
ellenőrzés mellett, az I. mellékletben felsorolt területeken
található gazdaságokkal való érintkezés nélkül szállítottak
az I. mellékletben felsorolt területek valamelyikén található
vágóhídra azonnali levágás céljából, feltéve, hogy a hús
megfelel a következő feltételeknek:

a) minden ilyen friss húst a 854/2004/EK rendelet I.
melléklete I. szakaszának III. fejezetével összhangban
állat-egészségügyi jelöléssel láttak el,

b) a vágóhíd

i. szigorú állat-egészségügyi ellenőrzés mellett
működik;

ii. abban az esetben, ha ugyanezeken a vágóhidakon
vágják le azokat a ragadós száj- és körömfájásra fogé-
kony állatokat, amelyek az I. mellékletben felsorolt
területen található gazdaságokból érkeztek, a húsnak
az I. mellékletben megadott területek valamelyikére
történő kiszállítása céljából szükséges bármilyen
további előkészítését felfüggesztik ezeknek az álla-
toknak a levágásáig és a létesítmények hatósági állat-
orvos által ellenőrzött teljes megtisztításának és
fertőtlenítésének befejezéséig;

c) a friss hús egyértelműen azonosítva van, és szállítása és
tárolása az Egyesült Királyságból történő kiszállítás
tekintetében tilalom alá eső hústól elkülönítetten
történik;

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfele-
lést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a
központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a
Bizottságnak és a többi tagállamnak azon üzemek jegy-
zékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(7) Az (2) bekezdésben meghatározott tilalom nem
alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területeken talál-
ható vágóüzemekből származó friss húsra, amennyiben
teljesülnek a következő feltételek:

a) a vágóüzem egyazon napon kizárólag a (4) bekezdés b)
pontjában és a (6) bekezdésben körülírt friss hús feldol-
gozásával foglalkozik. Az e követelményeknek nem
megfelelő hús feldolgozása után tisztítást és fertőtlenítést
kell végezni;

b) minden húst el kell látni a 854/2004/EK rendelet I.
mellékletének I. szakaszának III. fejezetében előírt állat-
egészségügyi jelöléssel;

c) A vágóüzemnek szigorú állat-egészségügyi ellenőrzés
mellett kell működnie;

d) a friss hús egyértelműen azonosítva van, továbbá szállí-
tása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről
történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső hústól
elkülönítetten történik.

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfele-
lést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a
központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.
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A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi
tagállamnak és a Bizottságnak azon üzemek jegyzékét,
amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(8) Az Egyesült Királyság területéről más tagállamokba
szállított húst hivatalos bizonyítványnak kell kísérnie,
melyre a következő szöveget kell feljegyezni:

»Az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás
elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007.
augusztus 9-i 2007/554/EK bizottsági határozat követel-
ményeinek megfelelő hús.« ”

3. A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalma-
zandó az olyan húskészítményekre, amelyek a
854/2004/EK rendelet I. mellékletének I. szakaszának III.
fejezetében előírt állat-egészségügyi jelöléssel el vannak
látva, feltéve hogy:

a) a húskészítmények egyértelműen azonosítva vannak,
továbbá szállításuk és tárolásuk az I. mellékletben felso-
rolt területekről történő kiszállítás tekintetében e hatá-
rozat értelmében tilalom alá eső húskészítményektől az
előállítástól kezdődően mindvégig elkülönítetten történt;

b) a húskészítmények megfelelnek az alábbi feltételeknek:

i. a 2. cikk (4) bekezdésének b) pontjában és (6) bekez-
désében körülírt húsból készült, vagy

ii. elvégezték rajtuk a 2002/99/EK irányelv III. mellék-
letének 1. részében a ragadós száj- és körömfájás
betegségre előírt kezelések legalább egyikét.

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfele-
lést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a
központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi
tagállamnak és a Bizottságnak azon üzemek jegyzékét,
amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.”

4. A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdésben előírt rendelkezéseket nem kell
alkalmazni:

a) 2007. július 15-e előtt nyert sperma, petesejt és embrió
esetében;

b) az Egyesült Királyságba a 88/407/EGK, 89/556/EGK,
90/429/EGK vagy 92/65/EGK irányelvekben meghatáro-
zott feltételekkel összhangban behozott, szarvasmarha-
féléktől származó fagyasztott sperma és embriók, serté-
sektől származó fagyasztott sperma, és juh- és kecskefé-
léktől származó fagyasztott sperma és embriók,
amelyeket az Egyesült Királyságba való behozataluk óta
az (1) bekezdés alapján ki nem szállítható spermától,
petesejtektől és embrióktól elkülönítve tároltak és szállí-
tottak;

c) az olyan szarvasmarhaféléktől, sertésektől, juh- és kecs-
keféléktől származó fagyasztott sperma és embriók,
melyeket a sperma és embriók kinyerését megelőző 90
napon keresztül, valamint kinyerés közben is a II.
mellékletben felsorolt területeken tartottak, vagy a
sperma és embriók kinyerését megelőző 90 napban
szállítottak az I. mellékletben felsorolt területekről a II.
mellékletben megadott területekre, és melyeket:

i. kiszállítás előtt legalább 30 napig engedélyezett
körülmények között tartottak; és

ii. olyan központokban vagy gazdaságokban tartott
donorállatoktól gyűjtötték:

— amelyek a sperma és embriók kinyerését megelő-
zően legalább 90 napig, utána pedig 30 napig
ragadós száj- és körömfájástól mentesek voltak,

— amelyek köré vont legalább 10 km sugarú körön
belül a kinyerést megelőzően legalább 30 napig
nem tapasztaltak ragadós száj- és körömfájást.

A sperma vagy az a), b) vagy c) pontban említett
embriók kiszállítása előtt a központi állat-egészségügyi
hatóságok megküldik a Bizottságnak és a többi tagál-
lamnak azon központok és csoportok jegyzékét,
amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.”

5. A 7. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalma-
zandó az alábbi nyersbőrökre és irhákra:
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a) melyeket az Egyesült Királyságban 2007. július 15-e
előtt állítottak elő; vagy

b) amelyek megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet VIII.
melléklete VI. A. 2. c) vagy d) pontjában foglalt köve-
telményeknek; vagy

c) melyeket az I. mellékletben felsorolt területeken kívül
állítottak elő az 1774/2002/EK rendeletben foglalt felté-
telekkel összhangban, és az I. mellékletben felsorolt
területekre történő behozataluk óta az (1) bekezdés
alapján kiszállítás tekintetében tilalom alá eső nyersbő-
röktől és irháktól elkülönítve tároltak és szállítottak;
vagy

d) melyeket hústermelés céljából vágóhídon leölt álla-
tokból, gazdaságban leölt tenyésztett vadból vagy elejtett
vadból nyertek a 2. cikk (4) bekezdésének b) pontjával,
illetve a 2. cikk (6) bekezdésével összhangban.

A kezelt nyersbőrt és irhát el kell különíteni a nem kezelt
nyersbőrtől és irhától.”

6. A 8. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő
szöveg lép:

„a) olyan állati termékek, melyeket:

i. az alábbi hőkezelésnek vetettek alá:

— légmentesen zárt tartályban legalább Fo=3 vagy
ennél nagyobb értéken

— amely során a maghőmérséklet legalább 70 °C-ra
emelkedik; illetőleg

ii. melyeket az I. mellékletben felsorolt területeken
kívül állítottak elő az 1774/2002/EK rendeletben
foglalt feltételekkel összhangban, és az I. mellék-
letben felsorolt területekre történő behozataluk óta
az (1) bekezdés alapján kiszállítás tekintetében
tilalom alá eső állati termékektől elkülönítve tároltak
és szállítottak;

iii. melyeket hústermelés céljából vágóhídon leölt álla-
tokból, gazdaságban leölt tenyésztett vadból vagy
elejtett vadból nyertek a 2. cikk (4) bekezdésének
b) pontjával, illetve a 2. cikk (6) bekezdésével össz-
hangban, továbbá

— megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet VIII.
melléklete II. A. 1. pontjában foglalt követelmé-
nyeknek; továbbá

— e cikk (1) bekezdése, valamint a 2. cikk (2)
bekezdése alapján kiszállítás tekintetében tilalom
alá eső állati termékektől elkülönítve tároltak és
szállítottak;”

7. A 8. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(7) A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a (2)
bekezdés i) és j) pontjában említett termékekhez elegendő
olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely igazolja a
termékek in vitro diagnosztikai vagy laboratóriumi reagens-
ként, gyógyászati termékként vagy orvostechnikai eszköz-
ként történő felhasználását, feltéve, hogy a termékeken jól
látható címkét helyeztek el a következő szöveggel: »csak in
vitro diagnosztikai felhasználásra«, »csak laboratóriumi
felhasználásra«, »gyógyászati termék«, illetve »orvostechnikai
eszköz«.”

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első mondata helyébe a követ-
kező szöveg lép:

„(2) Végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi értéke-
sítés esetén az Egyesült Királyság illetékes hatóságai engedé-
lyezhetik, hogy a kiszállítás tekintetében tilalom alá nem
eső termékek gyűjtőszállításához tartozó kereskedelmi
okmányt a hatósági állatorvos által kiállított bizonyítvány
másolatával erősítsék meg, amely igazolja a következőket:”

9. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2007. december 31-ig alkalmazandó.

A 2., 3., 4., 5., 7. és 8. cikkben meghatározott rendelke-
zések, valamint a 9. és 11. cikk ezen tilalmakkal kapcso-
latos rendelkezései, továbbá a 14. cikk rendelkezései 2007.
december 15-ig alkalmazandók.”

10. Az I., II. és III. melléklet helyébe a melléklet szövege lép.

2. cikk

Végrehajtás

A tagállamok módosítják a kereskedelemre vonatkozó intézke-
déseiket annak érdekében, hogy azok megfeleljenek e határo-
zatnak. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

HUL 303/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.11.21.



3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 19-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Az Egyesült Királyság következő területei:

1 2 3

CSOPORT ADNS Közigazgatási egység

England 41 Bracknell Forest

42 Brighton and Hove

49 City of Southampton

56 Luton

57 Medway

59 Milton Keynes

63 Reading

66 Slough

67 Southend-on-Sea

70 Swindon

72 Thurrock

75 West Berkshire

76 Windsor and Maidenhead

77 Wokingham

135 City of Portsmouth

137 Bedfordshire County

138 Buckinghamshire County

139 Cambridgeshire County

145 East Sussex County

146 Essex County

147 Gloucestershire County

148 Hampshire County

149 Hertfordshire County

150 Kent

155 Northamptonshire County

158 Oxfordshire County

163 Surrey

164 Warwickshire County

165 West Sussex County

166 Wiltshire County

168 London
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II. MELLÉKLET

Az Egyesült Királyság következő területei:

1 2 3

CSOPORT ADNS Közigazgatási egység

Scottish Islands 131 Shetland Islands

123 Orkney Islands

124 NA H-Eileanan An Iar

Scotland 121 Highland

122 Moray

126 Aberdeenshire
128 Aberdeen City

79 Angus
81 Dundee City

80 Clackmannanshire
90 Perth & Kinross

127 Fife

85 Falkirk
88 Midlothian
96 West Lothian

129 City of Edinburgh
130 East Lothian

92 Scottish Borders

94 Stirling

125 Argyll and Bute

83 East Dunbartonshire
84 East Renfrewshire
86 City of Glasgow
87 Inverclyde
89 North Lanarkshire
91 Renfrewshire
93 South Lanarkshire
95 West Dunbartonshire

82 East Ayrshire
132 North Ayrshire
133 South Ayrshire

134 Dumfries & Galloway

England 141 Cumbria

169 Northumberland

10 Gateshead
16 Newcastle upon Tyne
17 North Tyneside
26 South Tyneside
29 Sunderland

144 Durham

52 Darlington
55 Hartlepool
58 Middlesbrough
64 Redcar and Cleveland
69 Stockton-on-Tees

151 Lancashire
38 Blackburn with Darwen
39 Blackpool
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1 2 3

CSOPORT ADNS Közigazgatási egység

176 North Yorkshire excluding Selby
177 Selby District
78 York

53 East Riding of Yorkshire
45 City of Kingston upon Hull
60 North East Lincolnshire
61 North Lincolnshire

West Yorkshire consisting of
32 Wakefield District
11 Kirklees District
6 Calderdale District
4 Bradford

13 Leeds

South Yorkshire consisting of
1 Barnsley District
8 Doncaster District

20 Rotherham District
24 Sheffield District

Greater Manchester consisting of
30 Tameside District
18 Oldham District
19 Rochdale District
5 Bury District
3 Bolton District

21 Salford District
31 Trafford District
15 Manchester District
27 Stockport District
34 Wigan District

Merseyside consisting of
12 Knowsley District
14 Liverpool District
23 Sefton District
28 St. Helens District
74 Warrington

140 Cheshire County
54 Halton
35 Wirral District

142 Derbyshire County
44 City of Derby

157 Nottinghamshire County
47 City of Nottingham

153 Lincolnshire

159 Shropshire
71 Telford and Wrekin

161 Staffordshire County
50 City of Stoke-on-Trent

170 Devon County
73 Torbay

136 Plymouth

171 Cornwall County

143 Dorset County

62 Poole
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1 2 3

CSOPORT ADNS Közigazgatási egység

40 Bournemouth

160 Somerset County

120 North Somerset

37 Bath and North East Somerset

43 City of Bristol

68 South Gloucestershire

51 Herefordshire County

167 Worcestershire County

9 Dudley District

2 Birmingham District

22 Sandwell District

36 Wolverhampton District

33 Walsall District

25 Solihull District

7 Coventry District

152 Leicestershire County

46 City of Leicester

65 Rutland

48 City of Peterborough

154 Norfolk County

162 Suffolk County

172 Isles of Scilly

114 Isle of Wight

Wales 115 Sir Ynys Mon — Isle of Anglesey

116 Gwynedd

103 Conwy

108 Sir Ddinbych-Denbigshir

111 Sir Y Fflint-Flintshire

113 Wrecsam-Wrexham

173 North Powys
174 South Powys

118 Sir Ceredigion-Ceredigion

110 Sir Gaerfyrddin-Carmarthen

119 Sir Benfro-Pembrokeshire

97 Abertawe-Swansea

102 Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

105 Pen-y-Bont Ar Ogwr — Bridgend

107 Rhondda/Cynon/Taf

99 Bro Morgannwg — The Valee of Glamorgan

98 Bleanau Gwent

112 Tor-Faen — Tor Faen

101 Casnewydd — Newport

104 Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

100 Caerffili — Caerphilly

117 Caerdydd — Cardiff

109 Sir Fynwy — Monmouthshire
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III. MELLÉKLET

A következő, I. mellékletben felsorolt területek a III. mellékletben felsorolt területek státusát kapják:

1 2 3 4 5 6 7 8

CSOPORT ADNS Közigazgatási egység SZ J/K S TV VV

England 42 Brighton and Hove + + + +

56 Luton + + + +

57 Medway + + + +

59 Milton Keynes + + + +

67 Southend-on Sea + + + +

72 Thurrock + + + +

75 West Berkshire + + + +

137 Bedfordshire + + + +

145 East Sussex County + + + +

146 Essex County + + + +

149 Hertfordshire County + + + +

150 Kent + + + +

158 Oxfordshire County + + + +

166 Wiltshire County + + + +

147 Gloucestershire County + + + +

139 Cambridgeshire County + + + +

155 Northamptonshire County + + + +

164 Warwickshire County + + + +

70 Swindon + + + +

ADNS = az állatbetegségek bejelentőrendszerében (Animal Disease Notification System) alkalmazott kód (2005/176/EK határozat)
SZ = szarvasmarhafélék húsa
J/K = juh- és kecskefélék húsa
S = sertésfélék húsa
TV = ragadós száj- és körömfájásra fogékony tenyésztett vadfaj
VV = ragadós száj- és körömfájásra fogékony vadon élő vadfaj”

HUL 303/36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.11.21.


