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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2009
tot wijziging van Beschikking 2008/655/EG wat betreft de goedkeuring van de
noodvaccinatieprogramma’s tegen bluetongue van bepaalde lidstaten en tot vaststelling van de
financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2007 en 2008
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8966)
(Slechts de teksten in de Deense, de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de
Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek)

(2009/19/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De betrokken lidstaten hebben de Commissie en de an
dere lidstaten in kennis gesteld van de uitbraak van de
ziekte. Die lidstaten hebben hun nieuwe of gewijzigde
noodvaccinatieprogramma’s ingediend onder vermelding
van het approximatieve aantal in 2007 en 2008 te ge
bruiken vaccindoses en de geraamde kosten voor de uit
voering van die vaccinaties. De Commissie heeft de door
Oostenrijk en Zweden ingediende nieuwe programma’s
en de door Denemarken, Spanje, Frankrijk, Nederland
en Portugal ingediende gewijzigde programma’s uit zowel
veterinair als financieel oogpunt bekeken en de program
ma’s bleken te voldoen aan de desbetreffende veterinaire
wetgeving van de Gemeenschap. De vaccinatie van de
dieren tegen bluetongue in de betrokken lidstaten moet
daarom worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 9,
lid 2, van Richtlijn 2000/75/EG.

(5)

De subsidiabiliteit van de uitgaven is momenteel beperkt
tot de kosten die in de periode van 1 november 2007 tot
en met 31 december 2008 zijn gemaakt. De noodvacci
natieprogramma’s lopen echter tot eind 2008. Daarom
moet het ontstaansfeit van de uitvoering van de vaccina
tie de subsidiabiliteit van de uitgaven bepalen. Maatrege
len waarvan het ontstaansfeit binnen voornoemde pe
riode valt, komen voor medefinanciering in aanmerking.

(6)

Beschikking 2008/655/EG moet daarom dienovereen
komstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november
2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrij
ding en uitroeiing van bluetongue (1), en met name op artikel 9,
lid 2,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (2), en
met name op artikel 3, leden 3 en 4, en lid 5, tweede streepje,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Beschikking 2008/655/EG van de Commissie van
24 juli 2008 tot goedkeuring van de noodvaccinatiepro
gramma’s tegen bluetongue van bepaalde lidstaten en tot
vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeen
schap voor 2007 en 2008 (3) zijn de vaccinatieprogram
ma’s van België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Spanje,
Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal goed
gekeurd en is het maximumbedrag van de financiële bij
drage van de Gemeenschap vastgesteld.
In de tweede helft van 2008 hebben zich in verscheidene
lidstaten uitbraken van bluetongue voorgedaan. Met
name is bluetongueserotype 8 voor het eerst in Oosten
rijk en Zweden aangetroffen. Er zijn nieuwe uitbraken
van bluetongueserotype 8 in Denemarken en Spanje ge
constateerd. Bovendien heeft bluetongueserotype 1 zich
verder verspreid in Frankrijk, Spanje en Portugal.
Aangezien de uitbraken in Oostenrijk en Zweden zich na
de bekendmaking van Beschikking 2008/655/EG hebben
voorgedaan, hebben deze twee lidstaten hun vaccinatie
programma’s te laat ingediend om de in artikel 4, lid 2,
van die beschikking vastgestelde termijn te kunnen nale
ven. Daarom dienen de bepalingen betreffende de tussen
tijdse verslagen, inclusief die welke betrekking hebben op
de verlaging van de bijdrage van de Gemeenschap, niet
op deze lidstaten van toepassing te zijn.

(1) PB L 327 van 22.12.2000, blz. 74.
(2) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.
(3) PB L 214 van 9.8.2008, blz. 66.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 2008/655/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1 wordt de eerste alinea vervangen door:
„De door België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Spanje,
Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal
en Zweden ingediende vaccinatieprogramma’s, bestaande uit
technische en financiële bepalingen, worden goedgekeurd
voor de periode van 1 november 2007 tot en met 31 decem
ber 2008.”.
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2. In artikel 2, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:
„In de context van de noodmaatregelen ter bestrijding van
bluetongue in 2007 en 2008 ontvangen België, Tsjechië,
Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg,
Nederland, Oostenrijk, Portugal en Zweden een specifieke
bijdrage van de Gemeenschap voor de in artikel 1 bedoelde
noodvaccinatieprogramma’s voor bluetongue ten belope
van:”.
3. In artikel 4, lid 1, wordt punt d) vervangen door:
„d) een financieel eindverslag, in elektronische vorm over
eenkomstig de bijlage, over de kosten die door de lid
staat in de periode van 1 november 2007 tot en met
31 december 2008 zijn gemaakt en vóór de indiening
van het verslag zijn betaald;”.
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„Lid 1, onder a) en b), en lid 2 zijn echter niet van toepas
sing op de door Oostenrijk en Zweden ingediende programma’s.”.
Artikel 2
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Tsje
chische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu
bliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de
Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Ko
ninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese
Republiek en het Koninkrijk Zweden.

Gedaan te Brussel, 9 januari 2009.
Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

4. Aan artikel 4, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

Lid van de Commissie

