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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 28. února 2007,
kterým se zřizuje nouzový veterinární tým Společenství na pomoc Komisi při podpoře členských
států a třetích zemí ve veterinárních záležitostech týkajících se některých chorob zvířat
(2007/142/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

V případě výskytu ohniska některých chorob zvířat nebo
podezření na ně se od Komise požaduje, aby členským
státům a třetím zemím poskytla pomoc prostřednictvím
vysoce odborného epizootologického posudku. V rámci
Rady ve složení pro zemědělství a rybolov byla vznesena
rovněž otázka dostupnosti odborných posudků ve veterinární oblasti.

Zejména v případě výskytu významných ohnisek chorob
zvířat musí mít Komise promptně k dispozici řádné technické posudky z veterinární oblasti, aby mohla plnit své
úkoly.

Posudky a podporu ještě efektivněji poskytne specializovaný tým odborníků, jako je nouzový veterinární tým
Společenství, jehož členové jsou Komisi na žádost
k dispozici. Je třeba takový tým zřídit a definovat jeho
úlohu a úkoly.

(4)

S cílem poskytnout Komisi požadovanou veterinární
technickou pomoc mohou být členové nouzového veterinárního týmu Společenství vysíláni do dotčených členských států nebo třetích zemí. V takovém případě by
členové měli spolupracovat s příslušnými orgány dotčeného členského státu nebo třetí země.

(5)

Nouzový veterinární tým Společenství by měl pracovat
pokud možno v úzké spolupráci s dalšími mezinárodními expertními skupinami, např. Evropským střediskem
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Mezinárodním
úřadem pro zdraví zvířat (OIE), Organizací pro výživu
a zemědělství (FAO) a Světovou zdravotnickou organizací
(WHO), s cílem zajistit, aby byly dostupné odborné
posudky použity co nejefektivněji,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
1.
Zřizuje se nouzový veterinární tým Společenství (dále jen
„tým“) složený z odborníků v oblasti veterinární technické
pomoci při kontrolních opatřeních týkající se chorob uvedených
v příloze I směrnice Rady 82/894/EHS (1) (dále jen „choroby“).

2.
Členové týmu budou jmenováni z řad odborníků v oblasti
epizootologie, virologie, volně žijících živočichů, řízení eradikačních programů, laboratorní diagnostiky, organizace veterinárních služeb a regulačního rámce, sdělování rizik, řízení
a jakékoli další oblasti tlumení chorob zvířat.

Článek 2
1.
Tým bude Komisi nápomocen v technických veterinárních
záležitostech týkajících se opatření k tlumení chorob zvířat, jež
je třeba přijmout při výskytu ohnisek chorob nebo podezření na
ně.

Taková pomoc zahrnuje zejména:

a) vědeckou, technickou a řídící pomoc na místě, pokud jde
o dohled, monitorování a eradikaci chorob, v úzké spolupráci a součinnosti s příslušnými orgány členského státu
nebo třetí země, v něž se ohnisko nachází nebo jehož se
podezření týká;

b) konkrétní vědeckou radu ohledně vhodných diagnostických
metod a epizootologických výzkumů ve spolupráci
s dotčenou referenční laboratoří Společenství uvedenou
v příloze VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 882/2004 (2) a případně dalšími referenčními laboratořemi;
(1) Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58.
(2) Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
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c) konkrétní pomoc k zajištění spolupráce mezi veterinárními
službami členských států a třetích zemí a příslušnou referenční laboratoří Společenství uvedenou v příloze VII nařízení (ES) č. 882/2004 a případně dalšími referenčními laboratořemi.
2.
Komise smí na svých internetových stránkách zveřejnit
souhrnnou zprávu o činnosti týmu a jakékoli závěry nebo
pracovní dokumenty týkající činnosti týmu.
Článek 3
1.
Každý rok nejpozději 1. června, a poprvé nejpozději 30
dní po dni zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku
Evropské unie, předloží členské státy Komisi seznam odborníků,
které navrhují jmenovat členy týmu pro následující kalendářní
rok.
Při té příležitosti předloží veškeré vhodné informace
o profesionálním profilu a oblasti specializace každého navrženého odborníka.
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Článek 4
Tým dodržuje jednací řád stanovený útvary Komise na základě
standardního jednacího řádu pro skupiny odborníků.
Tento jednací řád se zveřejní na internetových stránkách
Komise.

Článek 5
Členové týmu:
a) jsou na žádost Komise k dispozici kdykoli v krátké lhůtě;

b) nevyzradí informace získané jako výsledek práce týmu,
pokud jsou upozorněni, že tyto informace jsou důvěrné.
Článek 6

2.
Členy týmu jmenuje Komise z řad odborníků navržených
členskými státy.
Každý rok nejpozději 1. listopadu informuje Komise členské
státy v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví
zvířat o aktualizovaném seznamu členů týmu.

Členové týmu mají nárok na náhradu za účast při činnostech
týmu na místě, a pokud zastávají funkci vedoucího týmu nebo
zpravodaje pro konkrétní otázku mise, jak stanoví příloha
tohoto rozhodnutí.

Komise tento aktualizovaný seznam zveřejní na svých internetových stránkách.

Cestovní náklady, diety a jiné výdaje budou členům týmu uhrazeny podle pravidel platných pro externí odborníky „Sekce
odborníků“ Úřadu pro správu a výplatu individuálních nároků
Evropské komise.

Jména členů se shromáždí, zpracují a zveřejní v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1).

V Bruselu dne 28. února 2007.

Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k činnosti
skupiny nebo kteří odstoupili či nerespektují pravidla stanovená
v článku 4 tohoto nařízení nebo článku 287 Smlouvy
o Evropském společenství, mohou být nahrazeni.

(1) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise
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PŘÍLOHA
NÁHRADY
Členové týmu mají za účast na činnostech týmu nárok na tyto náhrady:
Za účast v činnostech týmu na místě:
— 300 EUR za každý den účasti nebo 150 EUR za účast dopoledne nebo odpoledne nebo za návštěvu externího
zasedání, která souvisí s prací týmu.
Pro výkonného vedoucího týmu nebo zpravodaje za činnosti, které vyžadují minimálně jeden den práce a s předchozím
písemným souhlasem Komise:
— 300 EUR.
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