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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 27 januari 2005
tot vaststelling van door Cyprus toe te passen overgangsmaatregelen wat betreft de verbranding of
begraving ter plaatse van dierlijke bijproducten krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het
Europees Parlement en de Raad
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 133)
(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2005/62/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Beschikking 2004/467/EG van de Commissie van
29 april 2004 tot vaststelling van door Cyprus en Estland
toe te passen overgangsmaatregelen wat betreft de verbranding of begraving ter plaatse van dierlijke bijproducten krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het
Europees Parlement en de Raad (3) voorziet in een afwijking van deze bepalingen, die tot 1 januari 2005 van
toepassing is.

(4)

Cyprus heeft de Commissie meegedeeld dat het op
1 januari 2005 niet zal beschikken over operationele
verzamelingssystemen voor dierlijke bijproducten. Het is
daarom nodig dat de bij Beschikking 2004/467/EG vastgestelde overgangsmaatregelen voor een verdere periode
worden gehandhaafd.

(5)

Tijdens de overgangsperiode moet Cyprus de nodige
maatregelen nemen om overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 811/2003 te vermijden dat de menselijke en
dierlijke gezondheid en het milieu in gevaar worden gebracht.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling
van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name op
artikel 24, lid 6, en op artikel 32, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 kunnen afwijkingen worden toegestaan met betrekking tot de verwijdering door verbranding of begraving ter plaatse van
dierlijke bijproducten onder gecontroleerde omstandigheden. Die verordening bepaalt ook dat geen afwijking kan
worden toegestaan voor dieren die vermoedelijk met een
overdraagbare spongiforme encefalopathie (TSE) zijn besmet of waarbij de aanwezigheid van een TSE officieel is
bevestigd.

Verordening (EG) nr. 811/2003 van de Commissie van
12 mei 2003 ter uitvoering van Verordening (EG)
nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft het verbod op hergebruik binnen dezelfde
soort voor vis, de begraving en verbranding van dierlijke
bijproducten en bepaalde overgangsmaatregelen (2) stelt
de uitvoeringsbepalingen vast voor de verwijdering van
dierlijke bijproducten door verbranding of begraving ter
plaatse.

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 668/2004 van de Commissie (PB L 112 van
19.4.2004, blz. 1).
(2) PB L 117 van 13.5.2003, blz. 14.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 2, artikel 5,
lid 2, en artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1774/2002
kan Cyprus ten aanzien van zijn eigen grondgebied tot 1 november 2005 toestemming verlenen voor de verbranding of
begraving ter plaatse van dierlijke bijproducten.
(3) PB L 160 van 30.4.2004, blz. 1.
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2.
De in lid 1 bedoelde afwijking is niet van toepassing op
categorie 1-materiaal, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a),
i), van Verordening (EG) nr. 1774/2002.

Artikel 2
Als het toestemming verleent voor verbranding of begraving ter
plaatse, zoals bedoeld in artikel 1 van deze beschikking, neemt
Cyprus overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van de artikelen 6 en 9 van Verordening (EG) nr. 811/2003 alle nodige
maatregelen om te vermijden dat de menselijke en dierlijke gezondheid en het milieu in gevaar worden gebracht. Cyprus stelt
de Commissie en de andere lidstaten vóór 1 juni 2005 in kennis van de vooruitgang die bij het opzetten van het verwijderingssysteem is geboekt.

28.1.2005

Artikel 3
Deze beschikking is van toepassing van 1 januari 2005 tot
1 november 2005.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de Republiek Cyprus.
Gedaan te Brussel, 27 januari 2005.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie

