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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 24 października 2006 r.

zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

(2006/782/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r.
w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (3) przewi-
duje możliwość wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz
państw członkowskich na potrzeby eliminowania niektó-
rych chorób zwierząt. Decyzja ta przewiduje obecnie także
możliwość wkładu finansowego Wspólnoty na potrzeby
eliminowania zakaźnej anemii łososia (ISA) oraz zakaźnej
martwicy układu krwiotwórczego (IHN), z których obie
choroby występują u łososiowatych.

(2) Działania na rzecz zwalczania ISA i IHN kwalifikują się
do otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty wyłącz-
nie na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999
z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej
Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (4).

(3) Zważywszy na przyjęcie dyrektywy Rady 2006/88/WEz
dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów
w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów

akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom
zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (5), właściwe
jest wprowadzenie zmian do decyzji 90/424/EWG, tak aby
wkład finansowy Wspólnoty mógł być również przyzna-
wany na środki stosowane przez państwa członkowskie
w celu zwalczania innych chorób zwierząt akwakultury,
z zastrzeżeniem wspólnotowych przepisów w dziedzinie
kontroli.

(4) Państwa członkowskie mogą otrzymywać wkład finan-
sowy na rzecz wspierania ich krajowych sektorów rybo-
łówstwa i akwakultury na podstawie rozporządzenia Rady
(WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (6). Artykuł 32 tego
rozporządzenia zezwala państwom członkowskim na
przeznaczanie środków na eliminowanie chorób w akwa-
kulturze zgodnie z warunkami decyzji 90/424/EWG.

(5) Środki na eliminowanie chorób zwierząt akwakultury
powinny być przyznawane w ramach programów opera-
cyjnych ustanowionych na podstawie rozporządzenia
(WE) nr 1198/2006, których budżet określany jest na
początku okresu programowania.

(6) Wkłady finansowe Wspólnoty na potrzeby kontroli cho-
rób zwierząt akwakultury powinny podlegać nadzorowi
pod względem zgodności z przepisami w zakresie kon-
troli chorób ustanowionymi w dyrektywie 2006/88/WE,
zgodnie z tymi samymi procedurami, które mają zastoso-
wanie do takiego nadzorowania i kontroli niektórych cho-
rób zwierząt lądowych.

(7) Właściwe jest zatem zastosowanie procedur dotyczących
wkładu finansowego, ustanowionych w decyzji
90/424/EWG, także do wkładu finansowego przeznaczo-
nego na kontrolę chorób zwierząt akwakultury na podsta-
wie rozporządzenia (WE) nr 1198/2006.

(8) Właściwe jest, aby niniejsza decyzja zaczęła być stoso-
wana w tym samym czasie co dyrektywa 2006/88/WE.

(1) Opinia z dnia 27 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. C 88 z 11.4.2006, str. 13. Opinia wydana w wyniku nieobo-
wiązkowych konsultacji.

(3) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decy-
zją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37).

(4) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005,
str. 1).

(5) Patrz: str. 14 miniejszego Dziennika Urzędowego.
(6) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.
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(9) Decyzja 90/424/EWG powinna zatem zostać odpowied-
nio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 90/424/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

— „epizootyczna martwica układu krwiotwórczego ryb
(EHN),

— epizootyczny zespół owrzodzenia u ryb (EUS),

— bonamioza wywołana przez Bonamia exitiosa,

— perkinsoza wywołana przez Perkinsus marinus,

— mikrocytoza wywołana przez Microcytos mackini,

— zespół TSV skorupiaków,

— choroba żółtej głowy skorupiaków.”;

2) dodaje się art. 3b w następującym brzmieniu:

„Artykuł 3b

W ramach programów operacyjnych sporządzanych zgod-
nie z art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rybackiego (*) państwa członkowskie mogą przeznaczać
środki na eliminowanie egzotycznych chorób zwierząt
akwakultury, o których mowa w art. 3 ust. 1 niniejszej
decyzji, zgodnie z procedurami ustanowionymi
w art. 3 ust. 3, 4 i 5 niniejszej decyzji, pod warunkiem że
przestrzegane są minimalne środki kontroli i zwalczania
ustanowione w rozdziale V sekcja 3 dyrektywy 2006/88/WE
z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów
w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwa-
kultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt
wodnych i zwalczania tych chorób (**).

(*) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.
(**) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, str. 14.”;

3) atykuł 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 41 wykaz
w art. 3 ust. 1 może być uzupełniony zgodnie z rozwojem
sytuacji tak, żeby obejmował choroby, których zgłoszenie
jest obowiązkowe zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG
z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób
zwierząt we Wspólnocie (*), oraz choroby przenoszone na
zwierzęta akwakultury. Wykaz może również zostać zmie-
niony lub skrócony, żeby uwzględnić postęp poczyniony

w przyjmowanych na poziomie Wspólnoty środkach służą-
cych zwalczaniu niektórych chorób.

(*) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmie-
niona decyzją Komisji 2004/216/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004,
str. 27).”;

4) w art. 24 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. W ramach programów operacyjnych sporządzanych
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 pań-
stwa członkowskie mogą przeznaczać środki na eliminowa-
nie egzotycznych chorób zwierząt akwakultury, o których
mowa w załączniku.

Środki te są przeznaczane zgodnie z procedurami przewi-
dzianymi w niniejszym artykule, z następującymi
dostosowaniami:

a) poziom pomocy jest zgodny z poziomem określonym
w rozporządzeniu (WE) nr 1198/2006;

b) ustępów 8 i 9 niniejszego artykułu nie stosuje się.

Eliminowanie jest prowadzone zgodnie z art. 38 ust. 1
dyrektywy 2006/88/WE lub programem eliminowania spo-
rządzonym, przyjętym i realizowanym zgodnie z art. 44
ust. 2 tej dyrektywy.”;

5) w załączniku w grupie I dodaje się tiret w następującym
brzmieniu:

— „wiosenna wiremia karpia (SVC),

— wirusowa posocznica krwotoczna (VHS),

— herpeswirus Koi (KHV),

— bonamioza wywołana przez Bonamia ostreae,

— marteilioza wywołana przez Marteilia refringens,

— choroba wywołana przez wirusa Whispovirus (zespół
WSSV) skorupiaków.”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 października 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA
Przewodniczący
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