
DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 sierpnia 2008 r.

zmieniająca załącznik do decyzji Rady 90/424/EWG w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi
(SVC)

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4401)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/685/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG w sprawie wydatków
w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji 90/424/EWG ustanawia się procedury regulu
jące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na
programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób
zwierząt i chorób odzwierzęcych wymienionych
w załączniku do tej decyzji.

(2) W decyzji 90/424/EWG zmienionej decyzją Rady
2006/782/WE (2) włącza się wiosenną wiremię karpi
(SVC) do wykazu chorób zwierzęcych, w których przy
padku państwa członkowskie mogą się kwalifikować do
otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczo
nego na krajowe programy zwalczania.

(3) W przypadku zwierząt wodnych państwa członkowskie
powinny się kwalifikować do otrzymania wkładu finan
sowego Wspólnoty przeznaczonego na krajowe
programy zwalczania jedynie w odniesieniu do chorób
nieegzotycznych, które są wymienione w części II załącz
nika IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE z 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 (3). Dyrek
tywa ta ma być stosowana od 1 sierpnia 2008 r.

(4) Dyrektywa 2006/88/WE zmieniona dyrektywą Komisji
2008/53/WE nie wymienia już wiosennej wiremii karpi
(SVC) w części II załącznika IV, gdyż koszty związane ze

środkami zwalczania tej choroby byłyby nieproporcjo
nalne do spowodowanych przez nią strat gospodarczych.

(5) Należy zatem skreślić tę chorobę także z wykazu chorób
zwierząt i chorób odzwierzęcych wymienionych
w załączniku do decyzji 90/424/EWG.

(6) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
załącznik do decyzji 90/424/EWG.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 90/424/EWG zastępuje się tekstem znaj
dującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 września 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja zmieniona decyzją
2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 22).

(2) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 57.
(3) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. Dyrektywa zmieniona dyrektywą

Komisji 2008/53/WE (Dz.U. L 117 z 1.5.2008, s. 27).



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Choroby zwierzęce i odzwierzęce

— Gruźlica bydła

— Bruceloza bydła

— Bruceloza owiec i kóz (B. melitensis)

— Choroba niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub obszarach wysokiego ryzyka

— Afrykański pomór świń

— Choroba pęcherzykowa świń

— Klasyczny pomór świń

— Wąglik

— Zaraza płucna bydła

— Ptasia grypa

— Wścieklizna

— Bąblowica

— Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSE)

— Kampylobakterioza

— Listerioza

— Salmonella (salmonella odzwierzęca)

— Włośnica

— Werotoksyczne szczepy E. coli

— Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (VHS)

— Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)

— Zakażenie herpeswirusem koi (KHV)

— Zakaźna anemia łososi (ISA)

— Marteilioza wywoływana przez Marteilia refringens

— Bonamioza wywoływana przez Bonamia ostreae

— Choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease) u skorupiaków”
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