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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 września 2004 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2004/145/WE w odniesieniu do pomocy finansowej na rok 2004 dla
jednego z laboratoriów referencyjnych Wspólnoty działającego w zakresie weterynaryjnego

zdrowia publicznego (ryzyka biologicznego) w Zjednoczonym Królestwie

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3547)

(jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2004/667/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w
szczególności jej art. 28 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2004/145/WE z dnia 12 lutego 2004 w
sprawie wspólnotowej pomocy finansowej przeznaczonej
na działalność niektórych laboratoriów referencyjnych
Wspólnoty w zakresie weterynaryjnego zdrowia publicz-
nego (ryzyka biologicznego) na rok 2004 (2) przyznaje
tym laboratoriom wspólnotową pomoc finansową na
wykonywanie pewnych funkcji i obowiązków.

(2) W ramach rocznego programu pracy na 2003 r., wspól-
notowe laboratorium do wykrywania wirusa TSE w
Weybridge w Zjednoczonym Królestwie (laboratorium
referencyjne Wspólnoty, Community reference laboratory –

CRL) opracowało, na podstawie analizy wyników wspól-
notowego programu monitorowania gąbczastej encefalo-
patii bydła (BSE), zintegrowane podejście do wstępnej i
ciągłej oceny kraju pod względem statusu BSE, obejmu-
jące epidemiologiczny model oceny wyników monitoro-
wania BSE w poszczególnych krajach.

(3) Należy zorganizować warsztaty z udziałem ekspertów z
Państw Członkowskich, aby umożliwić ekspertom z
Państw Członkowskich opanowanie tego modelu i
sposobów jego wykorzystania. Z uwagi na złożony
charakter modelu i potrzebę zdobycia doświadczeń
zarówno w zakresie statystyki, jak i epidemiologii wete-
rynaryjnej, należy zaprosić po dwóch ekspertów z
każdego Państwa Członkowskiego. Na etapie wstępnym,
gdy Państwa Członkowskie stosują model do oceny włas-
nych programów nadzoru, może być także potrzebna
pomoc eksperta z CRL. W związku z tym pomoc finan-
sowa Wspólnoty na realizację rocznego planu pracy CRL
powinna zostać zwiększona celem uwzględnienia dodat-
kowych kosztów warsztatów i pomocy ekspertów.

(4) Należy stosować zasady określone w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 156/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r.
w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty dla wspólno-
towych laboratoriów referencyjnych zgodnie z art. 28
decyzji 90/424/EWG (3).

(5) Decyzja 2004/145/WE powinna zostać odpowiednio
zmieniona.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i
Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).

(2) Dz.U. L 47 z 18.2.2004, str. 35. (3) Dz.U. L 27 z 30.1.2004, str. 5.



Artykuł 1

W decyzji 2004/145/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc finansowa określona w ust. 1 wynosi maksy-
malnie 417 000 EUR na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31
grudnia 2004 r.”;

2) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc finansowa Wspólnoty na organizację warsz-
tatów technicznych wynosi maksymalnie 105 000 EUR. Na
mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 156/2004 i w drodze
odstępstwa, laboratorium, o którym mowa w ust. 1, ma

prawo występować o pomoc finansową na udział w swoich
warsztatach do 50 uczestników.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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