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                                                             ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                        2010/EES/6/35 

frá 15. október 2007 

um að leyfa notkun nautgripa í smithættu þar til afurðarskeiði þeirra lýkur í Þýskalandi eftir 
 að staðfest hefur verið opinberlega að kúariða hafi komið upp (*) 

(tilkynnt með númeri C(2007) 4648) 

(Einungis þýski textinn hefur lagagildi) 

(2007/667/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir 
gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi 
heilahrörnunar (1), einkum annarri undirgrein 1. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar reglur um 
forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu smitandi 
heilahrörnunarsjúkdóma í dýrum. Í fyrstu undirgrein 1. 
mgr. 13. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um 
útrýmingarráðstafanir sem beita skal þar sem staðfest 
hefur verið opinberlega að smitandi heilahrörnun hafi 
komið upp. Þær ráðstafanir fela einkum í sér aflífun og 
algera eyðingu dýra og afurða úr dýraríkinu sem hafa 
verið tilgreind sem í hættu (nautgripir í smithættu) vegna 
faraldsfræðilegra tengsla við sýkt dýr. 

2) Þýskaland hefur lagt fram beiðni hjá 
framkvæmdastjórninni um ákvörðun um að leyfa notkun 
nautgripa í smithættu þar til afurðarskeiði þeirra lýkur, 
þrátt fyrir ákvæði c-liðar í fyrstu undirgrein 1. mgr. 13. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001. 

3) Þær eftirlitsráðstafanir, sem Þýskaland lagði fram, kveða 
á um strangar takmarkanir á flutningi og rekjanleika 
nautgripa á þann hátt að núverandi verndarstigi fyrir 
heilbrigði manna og dýra sé ekki stefnt í hættu. 

4) Því ber að leyfa Þýskalandi, á grundvelli hagstæðs 
áhættumats, að nota nautgripi í smithættu þar til 
afurðarskeiði þeirra lýkur að því tilskildu að tiltekin 
skilyrði séu uppfyllt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 271, 16.10.2007, bls. 16. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2008 frá 26. 
september 2008 um breytingu á  I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 70, 20.11.2008, p. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 727/2007 (Stjtíð. ESB L 165, 
27.6.2007, bls. 8). 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Þrátt fyrir ákvæði c-liðar í fyrstu undirgrein 1. mgr. 13. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 999/2001 er Þýskalandi heimilt nota 
nautgripi, sem um getur í öðrum og þriðja undirlið a-liðar í 1. 
lið VII. viðauka við þá reglugerð, þar til afurðarskeiði þeirra 
lýkur með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 2., 3. og 4. 
mgr. þessarar greinar. 

2. Þýskaland skal sjá til þess að nautgripirnir sem um getur í 
1. mgr.: 

a) séu varanlega rekjanlegir í tölvuvædda gagnagrunninum 
sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 1760/2002 (2), 

b) séu eingöngu fluttir af bújörðinni undir opinberu eftirliti og 
til eyðingar, 

c) séu ekki sendir til annarra aðildarríkja eða fluttir út til 
þriðju landa. 

3. Þýskaland skal annast reglulegt eftirlit til að ganga úr 
skugga um rétta framkvæmd þessarar ákvörðunar. 

4. Þýskaland skal sjá til þess að framkvæmdastjórnin og 
önnur aðildarríki fái upplýsingar um notkun nautgripanna sem 
um getur í 1. mgr. með milligöngu fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

Þýskaland skal einnig leggja fram upplýsingar sem þetta varðar 
í árlegri skýrslu sem kveðið er á um í 4. mgr. 6. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 999/2001. 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1. 
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2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til Sambandslýðveldisins Þýskalands. 

 

Gjört í Brussel 15. október 2007. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 


