
DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 sierpnia 2006 r.

w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi
świń w celu zwiększenia wspólnotowych zapasów tych szczepionek

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3461)

(2006/553/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. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia
23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków
zwalczania klasycznego pomoru świń (2), w szczególności jej
art. 18 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Klasyczny pomór świń stanowi zagrożenie dla świń
domowych i dzików we Wspólnocie.

(2) Występowanie ognisk klasycznego pomoru świń
w gospodarstwach hodujących świnie domowe może
doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji
i strat ekonomicznych we Wspólnocie, w szczególności
jeśli zachorowania pojawiają się na obszarach o wysokim
zagęszczeniu świń.

(3) Zasady przeprowadzania szczepień interwencyjnych świń
domowych i dzików oraz definicja szczepionki marke-
rowej (znakowanej) zostały ustanowione w dyrektywie
Rady 2001/89/WE.

(4) Wspólnota posiada obecnie w zapasie 1 000 000 dawek
żywych szczepionek atenuowanych przeciw klasycznemu
pomorowi świń oraz jest w trakcie dokonywania zakupu
1 550 000 dawek szczepionki markerowej przeciw
klasycznemu pomorowi świń.

(5) W związku z sytuacją we Wspólnocie, a przede
wszystkim w państwach przystępujących, wzrosło praw-
dopodobieństwo przeprowadzenia szczepienia interwen-
cyjnego przeciw klasycznemu pomorowi świń szcze-
pionką markerową w skali przekraczającej ilość dawek
znajdujących się w zapasach Wspólnoty.

(6) W celu zwiększenia zdolności Wspólnoty do szybkiego
reagowania na klasyczny pomór świń należy zakupić
odpowiednią liczbę dawek szczepionki markerowej oraz
dokonać uzgodnień dotyczących utrzymywania zapasów
tych szczepionek i ich szybkiego udostępniania w razie
nagłej konieczności.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Wspólnota zakupi w trybie natychmiastowym 7 000 000
dawek szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi
świń.

2. Wspólnota dokona uzgodnień dotyczących przechowy-
wania i dystrybucji szczepionki, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 2

Maksymalny koszt środków, o których mowa w art. 1, nie
przekroczy 7 500 000 EUR.

Artykuł 3

Środki przewidziane w art. 1 ust. 2 są wykonywane przez
Komisję we współpracy z dostawcami wybranymi w drodze
zaproszenia do składania ofert.
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37).

(2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem
przystąpienia z 2003 r.



Artykuł 4

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

PLL 217/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2006


