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Létesítmények
nyilvántartásba vétele

3

Létesítmények és gazdasági szereplők nyilvántartásba vétele –
A gazdasági szereplők kötelezettségei
• A következő gazdasági szereplőknek a tevékenység megkezdése
előtt tájékoztatni kell az illetékes hatóságot:
• Szárazföldi állatokat tartó létesítmények üzemeltetői
• Szaporítóanyagot gyűjtő, előállító vagy feldolgozó létesítmények üzemeltetői
• Tagállamok közötti (vagy harmadik országokba irányuló) tartott patások, kutya,
macska, vadászgörény és baromfi szállítását végző szállítók
• Létesítménytől független, gyűjtői tevékenységet ellátó személyek tartott
patások és baromfi esetében

• A benyújtandó adatokat az AHL ismerteti (84.cikk)
• A gazdasági szereplőknek minden változásról és a tevékenység
megszüntetésekor tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságot
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Létesítmények és gazdasági szereplők nyilvántartásba vétele –
Az illetékes hatóság kötelezettségei
• Az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie a
létesítményeket, a szállítókat és gazdasági szereplőket
• Az illetékes hatóságnak minden létesítményt, szállítót és gazdasági
szereplőt egyedi nyilvántartási számmal kell ellátnia
• Ettől eltérve, a tagállamok mentesíthetik a nyilvántartásba vétel alól
a létesítmények, szállítók és gazdasági szereplők bizonyos,
elhanyagolható kockázatot jelentő kategóriáit (feltéve, hogy azok
szerepelnek a Bizottság végrehajtási rendeletében ismertetett
jegyzékben (fejlesztés alatt))
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Bizonyos
létesítmények
engedélyezése
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A következő létesítmények üzemeltetőinek
engedély kérelmet kell benyújtaniuk
• Patások és baromfi gyűjtését végző EU létesítmények
(egy másik tagállamba vagy tagállamból)
• Szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés- és lófélék szaporítóanyagaival
foglalkozó EU létesítmények (egy másik tagállamba)
• EU Baromfikeltetők (tojás vagy baromfi egy másik tagállamba)
• EU Baromfitartó létesítmények (nem vágásra szánt baromfi vagy tojás
egy másik tagállamba)
• Körülhatárolt létesítményként működni kívánó létesítmények („EU állatkert”)
• Más létesítménytípusok (kutya, macska és vadászgörény gyűjtőállomások, kutya-,
macska- és vadászgörény EU menhelyek, pihentető állomások (control post),
poszméhek környezetileg elhatárolt termelő létesítményei (egy másik tagállamba) és
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karantén létesítmények (tagállamon belül, egy másik tagállamba vagy import esetén)

Bizonyos létesítmények engedélyezése –
Üzemeltető/gazdasági szereplő kötelezettségei
• Jóváhagyási kérelem benyújtása – az engedély megszerzése előtt
nem kezdhető meg a tevékenység
• Megfelelő adatok szolgáltatása az AHL-hez és/vagy a felhatalmazáson
alapuló rendelethez és/vagy végrehajtási rendelethez igazodva
• Tevékenység beszüntetése, ha az illetékes hatóság visszavonja vagy
felfüggeszti az engedélyt
• Az illetékes hatóság értesítése minden változásról vagy a tevékenység
beszüntetéséről
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Az engedély kiadásának feltételei –
az illetékes hatóság kötelezettségei
• Az illetékes hatóságoknak ki kell adniuk az engedélyt, amennyiben a
létesítmények (típustól függően):
• megfelelnek a karanténra, az elkülönítésre, biológiai biztonsági intézkedésekre
vonatkozó specifikus követelményeknek, a surveillance (felügyeleti) és
nyilvántartási követelményeknek
• megfelelő létesítményekkel, felszereléssel és üzemeltetési eljárásokkal rendelkezik
• nem jelentenek elfogadhatatlan kockázatot a betegségek terjedése tekintetében
• megfelelően képzett személyzettel rendelkeznek
• az illetékes hatóság felügyelete alatt állnak

• Az engedély köre: létesítménytípus, állatfajok és -kategóriák
vagy szaporítóanyagok típusai.
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Szaporítóanyagokkal
foglalkozó létesítmények
engedélyezése
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Szaporítóanyagokkal foglalkozó létesítmények engedélyezése (I)
• Engedélyezett szaporítóanyag létesítmények típusai:
spermagyűjtő központ
embriógyűjtő központ
embrió előállító központ
szaporítóanyag feldolgozó létesítmény
szaporítóanyag tároló létesítmény
• Lehetőség egynél több szaporítóanyag típus vagy egynél több állatfaj
szaporítóanyagának feldolgozására vagy tárolására ugyanazon szaporítóanyag
feldolgozó vagy tároló központban
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Szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények
engedélyezése (II)
• Szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyeztetéséhez
beszolgáltatandó információkra vonatkozó szabályok
• A jelentkezéshez benyújtandó információk részeként a szaporítóanyaggal
foglalkozó létesítmény működtetéséhez szükséges állategészségügyi és
biológiai biztonsági követelmények
• A jelentkezés benyújtásának határidejére vonatkozó szabályok
(maximum 90 nappal a működés tervezett megkezdése előtt),
a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmény működésének beszüntetése esetén
az illetékes hatóság értesítésére kiszabott határidő
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A szaporítóanyagokkal foglalkozó létesítmények
engedélyezése (III)
• A tevékenység beszüntetésére vonatkozó speciális szabályok:
Az engedély visszavonását megelőzően a szaporítóanyagokkal foglalkozó létesítményben
előállított, gyűjtött és tárolt sperma-, petesejt és embriószállítmányokat el kell szállítani:
• egy szaporítóanyag tároló központba további tárolás céljából; vagy
• egy szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- vagy lóféléket tartó létesítménybe
reprodukciós célból; vagy
• biztonságos megsemmisítésre vagy állati melléktermékként történő további felhasználásra az
(EC)1069/2009 rendelet 13. cikkével összhangban

A szaporítóanyagokkal foglalkozó létesítményből az engedély visszavonását megelőzően
el nem szállított szaporítóanyagok nem szállíthatóak másik tagállamba
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Már létező létesítmények és
gazdasági szereplők
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Átmeneti intézkedések – “öröklött jogok”(grandfather rights )
• A 2021. április 21. előtt nyilvántartásba vett vagy jóváhagyott
létesítményeket és szereplőket úgy kell kezelni, mintha
az AHL követelményeivel összhangban lettek volna
nyilvántartásba véve vagy engedélyezve
• A már létező nyilvántartásokban szereplő információt
át kell vezetni az új nyilvántartásokba
• Minden más szempontból meg kell felelniük az AHLben és a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási
rendeletekben lefektetett követelményeknek

15

Az illetékes hatóság
nyilvántartása

16

Nyilvántartások
Az illetékes hatóságoknak nyilvántartást kell vezetniük:
• az illetékes hatóság által nyilvántartásba vett létesítményekről, szállítókról
és gazdasági szereplőkről
• az illetékes hatóságok által engedélyezett létesítményekről

Az illetékes hatóságoknak ezeket a nyilvántartásokat elérhetővé kell tenniük:

• Mindkét fent említett nyilvántartást a Bizottság és a többi tagállam illetékes hatóságai számá
• az engedélyezett létesítményeket magába foglaló nyilvántartásokat a
nyilvánosság számára
a tartott szárazföldi állatok és szaporítóanyagok mozgatása szempontjából releváns
információkat tartalmazó nyilvántartások, a tagállamok között
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Nyilvántartás vezetése
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Nyilvántartás-vezetési kötelezettség
• Az AHL 93. cikkével összhangban nyilvántartásba, vagy a 97. és 99.
cikkével összhangban engedélyezett szállítóknak és létesítmények
üzemeltetőinek nyilvántartást kell vezetniük
• Az alacsony kockázatot jelentő létesítmények üzemeltetőinek és szállítóknak
a tagállam mentességet adhat e kötelezettségük alól
• A tevékenységüket beszüntetett szaporítóanyagokkal foglalkozó
létesítmények üzemeltetőinek nyilvántartásaira vonatkozó szabályok
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