
DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt
(OIE) przeznaczonego na działania w obszarze informacji o chorobach zwierzęcych

(2008/739/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. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota może przyj
mować środki techniczne i naukowe potrzebne do opra
cowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie
weterynarii, a także do rozwoju kształcenia i szkolenia
w dziedzinie weterynarii, lub pomagać państwom człon
kowskim albo organizacjom międzynarodowym
w przyjmowaniu takich środków.

(2) Dyrektywa Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r.
w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (2)
ustanawia system zgłaszania ognisk którejkolwiek
z chorób wymienionych w załączniku I do niej („wspól
notowy system zgłaszania chorób zwierzęcych”).

(3) Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) jest repre
zentatywną organizacją międzyrządową odpowiedzialną
za dążenie do poprawy zdrowia zwierząt na świecie.
W zakresie informacji o chorobach OIE ma wyjątkowe
doświadczenie w opracowywaniu Światowej Bazy Infor
macji o Zdrowiu Zwierząt (WAHID), interfejsu, który
dostarcza szeroki zakres informacji na temat chorób
zwierzęcych. Z bazy WAHID korzystają wszystkie
państwa członkowskie OIE, łącznie ze wszystkimi
państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz
nego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii
Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt
(2007–2013) – „Lepiej zapobiegać niż leczyć” (3) uznano
zapobieganie zagrożeniom związanym ze zdrowiem
zwierząt, nadzór i gotowość w sytuacjach kryzysowych
za jeden z filarów nowej strategii w zakresie zdrowia
zwierząt. W szczególności w komunikacie tym podkreśla
się, że informacje uzyskane poprzez monitoring wetery
naryjny, nadzór oraz działania i programy kontrolne
dostarczają instytucjom wspólnotowym i rządom kluczo
wych dowodów naukowych na poparcie decyzji
o zapobieganiu chorobom i o środkach kontroli.

(5) W komunikacie tym przewiduje się dostosowanie wspól
notowego systemu zgłaszania chorób zwierzęcych jako
oczekiwany rezultat nowej strategii w zakresie zdrowia
zwierząt. Innym oczekiwanym rezultatem, przewi
dzianym w tym komunikacie, jest uproszczenie obowią
zującego prawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie wetery
narii, mające na celu osiągnięcie zgodności ze standar
dami międzynarodowymi, łącznie ze standardami OIE.

(6) Aby udoskonalić prawodawstwo wspólnotowe
w dziedzinie weterynarii należy zatem w porozumieniu
z OIE ustalić działania mające na celu ujednolicenie
wspólnotowego systemu zgłaszania chorób zwierzęcych
z bazą WAHID, zbieranie informacji epidemiologicznych,
a w szczególności zaprojektowanie zestawów danych,
baz danych i protokołów wymiany danych. Należy
zatem przyznać wkład finansowy Wspólnoty na finanso
wanie opracowania systemu informacji o chorobach
zwierzęcych w okresie od 2008 do 2012 r. przez Świa
tową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Należy
określić maksymalną kwotę wkładu finansowego.

(7) Gromadzenie, analizowanie i podsumowywanie infor
macji w zakresie zdrowia zwierząt na Bałkanach,
Kaukazie i w rejonie Morza Śródziemnego, przede
wszystkim odnośnie do chorób, które rozprzestrzeniają
się na skalę transgraniczną, ma ogromne znaczenie dla
Wspólnoty w celu zapobiegania zagrożeniom dla
zdrowia zwierząt na jej obszarze. Niestety informacje te
nie są łatwo dostępne we wszystkich przypadkach.
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(8) OIE opracowała narzędzie oceny jakości świadczenia
usług weterynaryjnych (Tool for the Evaluation of Perfor
mance of Veterinary Services, narzędzie PVS OIE). Narzę
dzie to ma pomóc w ustaleniu bieżącego poziomu
jakości świadczenia usług weterynaryjnych w krajach
będących członkami OIE oraz w ustaleniu braków
i słabych punktów, mając na uwadze ich zdolność do
spełniania międzynarodowych standardów OIE. Narzę
dzie PVS OIE dostarcza także informacji w zakresie
zdrowia zwierząt w krajach członkowskich OIE. Wspól
nota powinna zatem przeanalizować działania
i informacje zgromadzone przez to narzędzie odnośnie
do Bałkanów, Kaukazu i rejonu Morza Śródziemnego.

(9) Należy zatem przyznać wkład finansowy Wspólnoty na
opracowanie i analizę działań w zakresie zdrowia zwie
rząt przez OIE na Bałkanach, Kaukazie oraz w rejonie
Morza Śródziemnego. Należy określić maksymalną kwotę
wkładu finansowego.

(10) W art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE,
Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. usta
nawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporzą
dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) przewiduje
się, że dotacje mogą być przyznawane bez zaproszenia
do składania wniosków podmiotom, które mają de jure
lub de facto monopol, jeżeli zostanie to właściwie umoty
wowane w decyzji o przyznaniu dotacji.

(11) OIE ma de facto monopol w swoim sektorze od
momentu jej stworzenia na mocy umowy międzynaro
dowej podpisanej w dniu 25 stycznia 1924 r. OIE jest
organizacją międzyrządową odpowiedzialną za poprawę
zdrowia zwierząt na całym świecie i jest uznawana przez
Światową Organizację Handlu (WTO) za organizację refe
rencyjną. Przyznanie tej organizacji wkładu finansowego
zgodnie z niniejszą decyzją nie wymaga zatem zapro
szenia do składania wniosków.

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

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 19 decyzji 90/424/EWG niniejszym przyznaje się
wkład finansowy Wspólnoty na finansowanie w okresie od
2008 do 2012 r. opracowania systemu informacji
o chorobach zwierzęcych przez Światową Organizację Zdrowia
Zwierząt (OIE) w maksymalnej wysokości 750 000 EUR.

Artykuł 2

Zgodnie z art. 19 decyzji 90/424/EWG niniejszym przyznaje się
wkład finansowy Wspólnoty na finansowanie w okresie od
2008 do 2012 r. analizy działań w zakresie zdrowia zwierząt
na Bałkanach, Kaukazie oraz w rejonie Morza Śródziemnego
przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE)
w maksymalnej wysokości 250 000 EUR.

Artykuł 3

Wkłady finansowe przewidziane w art. 1 i 2 finansuje się
z pozycji 17 04 02 01 budżetu Wspólnot Europejskich na
2008 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 września 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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