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AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2004. március 1.)
a takarmányozási célú forgalmazás vagy felhasználás tekintetében tiltott anyagok listájának elfogadásáról
(az értesítés a C(2004) 583. számú dokumentummal történt)
(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/217/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5), valamint a nem emberi fogyasztásra szánt
állati
melléktermékekre
vonatkozó
egészségügyi
előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i
1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6). Ezért e korlátozásokat, illetve tilalmakat nem
kell megismételni azon anyagok listájában, amelyek
takarmányozási célú forgalmazása vagy felhasználása
tilos.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a takarmány-alapanyagok forgalmazásáról és felhasználásáról, a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 82/471/EGK és a
93/74/EGK irányelv módosításáról, valamint a 77/101/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i
96/25/EK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 11. cikke b)
pontjára,
mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A 91/516/EGK bizottsági határozat (2) megállapítja azon
összetevők listáját, amelyeket az összetett takarmány
forgalmazásáról szóló, 1979. április 2-i 79/373/EGK
tanácsi irányelvvel (3) összhangban tilos összetett takarmányban felhasználni. Az e határozatban megállapított
tilalom nem vonatkozik az ilyen összetevők takarmányként való forgalmazására vagy takarmányként való
közvetlen felhasználására. Az összetevők említett listáját
számos esetben módosították.
A 2000/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4)
előírja, hogy a 96/25/EK irányelv alapján a 91/516/EGK
határozat felváltására össze kell állítani azon anyagok
listáját, amelyek takarmány-alapanyagként való forgalmazása vagy felhasználása tilos, annak érdekében, hogy a
tiltás általános érvényű legyen, és a takarmány-alapanyagokra önmagukban, valamint összetett takarmányban való felhasználásukra egyaránt alkalmazandó
legyen.
Ezért – annak érdekében, hogy a takarmány-alapanyagok
megfeleljenek a 96/25/EK irányelv 3. cikkében megállapított biztonsági előírásoknak – összeállították e listát
azzal a céllal, hogy felváltsa a 91/516/EK határozatban
megállapított listát.
Néhány korlátozást, illetve tilalmat már megállapítottak
a közösségi jogszabályokban, különösen az egyes fertőző
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük
való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó

(1) HL L 125., 1996.5.23., 35. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.
(2) HL L 281., 1991.10.9., 23. o. A legutóbb a 2000/285/EK határozattal (HL L 94., 2000.4.14., 43. o.) módosított határozat.
(3) HL L 86., 1979.4.6., 30. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel
(HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.
(4) HL L 105., 2000.5.3., 36. o.

(5)

A közösségi jogszabályok egyértelműsége érdekében a
91/516/EGK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és
helyébe e határozat lép.

(6)

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Ez a határozat a 999/2001/EK és az 1774/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet sérelme nélkül alkalmazandó.
2. cikk
A mellékletben felsorolt anyagok takarmányozási célú forgalmazása vagy felhasználása tilos.
3. cikk
A 91/516/EGK határozat hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett határozatra való hivatkozást az e
határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.
4. cikk
Ezt a határozatot 2004. március 25-től kell alkalmazni.
(5) HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb a 2245/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 333., 2003.12.20., 1. o.) módosított rendelet.
(6) HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 808/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 117., 2003.5.13., 1. o.) módosított rendelet.
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5. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. március 1-jén.
a Bizottság részéről
David BYRNE

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
A takarmányozási célú forgalmazás vagy felhasználás tekintetében tiltott anyagok listája
A következő anyagok takarmányozási célú forgalmazása vagy felhasználása tilos.
1. Ürülék, vizelet, valamint az emésztőtraktus kiürítéséből vagy eltávolításából származó, elkülönített emésztőtraktustartalom, függetlenül annak kezelési vagy elegyítési formájától.
2. Cserzőanyaggal kezelt bőr, a bőrhulladékot is beleértve.
3. Olyan magok és egyéb növényi szaporítóanyagok, amelyeket betakarításukat követően növényvédő szerrel végzett
különleges kezelésnek vetettek alá tervezett felhasználásuk (szaporítás) érdekében, valamint az ezekből származó
melléktermékek.
4. Olyan faanyag, beleértve a fűrészport és egyéb fából származó termékeket, amelyet a 98/8/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) V. mellékletében meghatározottak szerinti faanyagvédő szerrel kezeltek.
5. A 91/271/EGK tanácsi irányelv (2) 2. cikkében meghatározottak szerinti települési, háztartási és ipari szennyvíz kezelési folyamatainak különböző fázisaiból származó valamennyi hulladék, függetlenül azok további kezelésétől és a
szennyvíz eredetétől (3).
6. Szilárd települési hulladék (4), mint például a háztartási hulladék.
7. A mezőgazdasági-élelmiszeripari eredetű termékek használatából származó csomagolóanyagok és csomagolóanyagrészek.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123.,
1998.4.24., 1. o.).
(2) A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezeléséről (HL L 135., 1991.5.30., 40. o.).
3
( ) A „szennyvíz” kifejezés nem vonatkozik a „technológiai vízre”, azaz az élelmiszer- vagy takarmányipari létesítményekhez tartozó
önálló csatornarendszerekből származó vízre; amennyiben ezeket a csatornákat vízzel táplálják, a vizet nem lehet takarmányozásra
használni, kivéve, ha az egészséges és tiszta víz, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK
tanácsi irányelv 4. cikkében meghatározottak szerint. A halászati ágazatok esetében az érintett csatornarendszereket is táplálhatják
tiszta tengervízzel a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló,
1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelvben meghatározottak szerint. A technológiai víz nem használható takarmányozási célra,
kivéve, ha takarmány- vagy élelmiszeripari anyagokat tartalmaz és technikailag mentes tisztítószerektől, fertőtlenítőszerektől vagy
egyéb olyan anyagoktól, amelyeket a takarmányozásról szóló jogszabályok nem engedélyeznek.
4
( ) A „szilárd települési hulladék” kifejezés nem vonatkozik az 1774/2002/EK rendeletben meghatározottak szerinti élelmiszer-hulladékra.
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