
DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 lutego 2007 r.

ustanawiająca Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty wspomagający Komisję w zakresie
wspierania państw członkowskich i państw trzecich w sprawach weterynaryjnych związanych

z niektórymi chorobami zwierząt

(2007/142/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W przypadku wystąpienia niektórych chorób zwierząt
lub podejrzenia wystąpienia takich chorób Komisja ma
za zadanie zapewnienie pomocy państwom członkow-
skim oraz państwom trzecim poprzez dostarczenie im
specjalistycznej wiedzy doświadczonych ekspertów
z zakresu epidemiologii weterynaryjnej. W ramach
Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa również poruszono
kwestię dostępności specjalistycznej wiedzy weteryna-
ryjnej.

(2) Komisja powinna mieć zapewniony natychmiastowy
dostęp do solidnej wiedzy specjalistycznej z zakresu
weterynarii, aby mogła wypełniać swoje zadania,
w szczególności w przypadku poważnego wystąpienia
wspomnianych chorób zwierząt.

(3) Wyspecjalizowany zespół ekspertów, jak np. Interwen-
cyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty, którego człon-
kowie są dostępni na wniosek Komisji, dostarcza wiedzy
specjalistycznej i wsparcia bardziej skutecznie. Należy
ustanowić taki zespół oraz określić jego rolę i zadania.

(4) Aby Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty
mógł zapewnić Komisji techniczną pomoc weterynaryjną,
jego członkowie mogą być wysyłani do zainteresowa-
nych państw członkowskich lub państw trzecich.
W takim przypadku członkowie powinni współpracować
z właściwymi organami zainteresowanych państw człon-
kowskich lub państw trzecich.

(5) Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty powi-
nien pracować, jeśli zaistnieje potrzeba, w ścisłej współ-
pracy z innymi międzynarodowymi grupami ekspertów,
jak np. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli
Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt
(OIE), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyży-
wienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) w celu zagwarantowania, że wiedza
specjalistyczna jest stosowana w najefektywniejszy
sposób,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Ustanawia się Interwencyjny Zespół Weterynaryjny
Wspólnoty złożony z ekspertów (zwany dalej „zespołem”)
w celu zapewnienia technicznej pomocy weterynaryjnej
w zakresie środków zwalczania chorób podlegających zgła-
szaniu wymienionych w załączniku I do dyrektywy Rady
82/894/EWG (1) (zwanych dalej „chorobami”).

2. Członków zespołu wyznacza się spośród ekspertów
z zakresu epidemiologii weterynaryjnej, wirusologii, dzikiej
fauny, zarządzania programami zwalczania, diagnostyki labora-
toryjnej, organizacji służb weterynaryjnych, ram prawnych,
informowania o ryzyku, zarządzania i wszelkich innych
obszarów istotnych z punktu widzenia zwalczania chorób zwie-
rząt.

Artykuł 2

1. Zespół wspiera Komisję w zakresie technicznych zagad-
nień weterynaryjnych związanych ze środkami zwalczania
chorób, które należy podjąć w przypadku wystąpienia takich
chorób lub podejrzenia ich wystąpienia.

Wsparcie to powinno obejmować przede wszystkim:

a) pomoc naukową, techniczną i administracyjną na miejscu
w zakresie nadzoru, monitorowania, kontroli i zwalczania
chorób w ścisłej współpracy z właściwymi organami państw
członkowskich lub państw trzecich, w których wystąpiła
choroba lub jej podejrzenie;

b) szczególne opinie naukowe dotyczące właściwych metod
diagnostycznych, badań epidemiologicznych we współpracy
z odpowiednim wspólnotowym laboratorium referencyjnym
wymienionym w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr
882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) oraz, w razie
potrzeby, z innymi laboratoriami referencyjnymi;
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c) szczególną pomoc w celu zapewnienia koordynacji służb
weterynaryjnych państw członkowskich i państw trzecich
i odpowiedniego wspólnotowego laboratorium referencyj-
nego wymienionego w załączniku VII do rozporządzenia
(WE) nr 882/2004 oraz, w razie potrzeby, innych laborato-
riów referencyjnych.

2. Komisja może opublikować na swych stronach interneto-
wych sprawozdanie zawierające podsumowanie działalności
zespołu oraz wszelkie wnioski lub dokumenty robocze zwią-
zane z jego działalnością.

Artykuł 3

1. Każdego roku do dnia 1 czerwca, a za pierwszym razem
nie później niż 30 dni od daty opublikowania niniejszej decyzji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, państwa członkowskie
przedstawią Komisji listę ekspertów, których proponują wyzna-
czyć na członków zespołu na następny rok kalendarzowy.

Równocześnie państwa członkowskie dostarczają wszelkich
właściwych informacji dotyczących ich profilu zawodowego
oraz obszaru wiedzy specjalistycznej, którym zajmuje się
każdy zaproponowany ekspert.

2. Komisja mianuje członków zespołu spośród ekspertów
zaproponowanych przez państwa członkowskie.

Każdego roku, nie później niż dnia 1 listopada, Komisja
w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt powiadamia państwa członkowskie
o sporządzeniu aktualnej listy członków zespołu.

Lista ta zostaje opublikowana na stronach internetowych
Komisji.

Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane
i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

Członkowie, którzy przestają efektywnie uczestniczyć
w działaniach zespołu, którzy ustąpią ze stanowiska lub którzy
nie przestrzegają warunków określonych w niniejszym art. 4

niniejszej decyzji lub art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspól-
notę Europejską, mogą zostać zastąpieni.

Artykuł 4

Zespół przestrzega regulaminu wewnętrznego ustanowionego
przez służby Komisji w oparciu o standardowy regulamin
wewnętrzny grupy ekspertów.

Regulamin wewnętrzny publikuje się na stronach internetowych
Komisji.

Artykuł 5

Członkowie zespołu:

a) są w pełni dyspozycyjni na żądanie Komisji;

b) nie ujawniają informacji zdobytych w wyniku pracy zespołu,
jeśli zostaną poinformowani, że są to informacje poufne.

Artykuł 6

Jak przewidziano w załączniku do niniejszej decyzji, członkom
zespołu przysługuje rekompensata za udział w działaniach
lokalnych podejmowanych przez zespół i za pracę
w charakterze kierownika zespołu lub sprawozdawcy na temat
specjalnych kwestii związanych z misją.

Zwrot kosztów podróży i diety są wypłacane przez Komisję
zgodnie z zasadami zwrotu kosztów podróży, utrzymania
i innych wydatków w odniesieniu do ekspertów zewnętrznych
„Sekcja Eksperci” biura administrowania i rozliczania należności
z tytułu uprawnień indywidualnych.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

REKOMPENSATY

Członkom zespołu przysługuje rekompensata związana z ich uczestnictwem w działaniach zespołu, płacona
w następujący sposób:

za udział w działaniach lokalnych podejmowanych przez zespół:

— 300 EUR za każdy cały dzień udziału w działaniach lub 150 EUR za pracę rano lub po południu lub uczestnictwo
w zewnętrznym spotkaniu w powiązaniu z pracą zespołu;

za pełnienie funkcji kierownika zespołu lub sprawozdawcy w działaniach wymagających nie mniej niż jednego dnia pracy
i za uprzednią pisemną zgodą Komisji:

— 300 EUR.
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