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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 15 juni 2001
om ekonomiskt stöd från gemenskapen för att utrota bluetongue i Italien år 2000
[delgivet med nr K(2001) 1613]
(Endast den italienska texten är giltig)

(2001/486/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 2000/75/EG om fastställande
av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och
utrotning av bluetongue (1), särskilt artiklarna 6 och 9 i detta,
med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni
1990 om utgifter inom veterinärområdet (2), senast ändrat
genom beslut 2001/12/EG (3), särskilt artikel 3.3 och 3.5 i
detta, och
av följande skäl:
Italien drabbades under 2000 av utbrott av bluetongue.
Denna sjukdom utgör ett allvarligt hot mot djurbesättningarna i gemenskapen. För att förhindra att sjukdomen sprider sig och för att medverka till att den
utrotas kan gemenskapen ersätta vissa kostnader som en
medlemsstat drabbats av.

(1)

Så snart det från officiellt håll hade bekräftats att bluetongue förekom i Italien meddelade de italienska
myndigheterna att de vidtagit de åtgärder som anges i
artikel 3.2 i beslut 90/424/EEG, efter det att dessa anpassats till bluetongues epidemiologiska särart.

(2)

Enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/
1999 (4) skall veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder
som vidtas i enlighet med gemenskapsbestämmelserna
finansieras genom garanti sektionen vid Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Den
finansiella kontrollen regleras genom artiklarna 8 och 9 i
förordning (EG) nr 1258/1999.

(3)

Ekonomiskt stöd från gemenskapen skall beviljas under
förutsättning att de åtgärder som planeras genomförs på
ett effektivt sätt och att myndigheterna lämnar ut alla
nödvändiga uppgifter inom de tidsfrister som fastställts.

(4)

Begreppet ”snabb och skälig kompensation till djurägarna” i artikel 3.2 i beslut 90/424/EEG bör preciseras;
likaså bör följande begrepp i artikel 3.5 i beslut 90/
424/EEG definieras mer ingående: kostnader för destruktion, rengöring, desinficering och insektsbekämpning.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Italien kan beviljas ekonomiskt stöd från gemenskapen för att
täcka vissa kostnader för utrotningsåtgärder i samband med
utbrotten av bluetongue under 2000.

Artikel 2
1.
Ekonomiskt stöd från gemenskapen skall beviljas på
grundval av följande:
— Verifierande dokument som Italien lämnat in och som avser
snabb och skälig kompensation till djurägare för följande
åtgärder: slakt, destruktion av djur, destruktion av animaliska produkter (i förekommande fall), rengöring, insektsbekämpning och desinficering avseende byggnader och utrustning, samt destruktion av kontaminerat foder och kontaminerad utrustning.
— Resultaten av de kontroller i kommissionens regi som avses
i artikel 3.
2.
De dokument som avses i punkt 1 skall omfatta en
epidemiologisk rapport som täcker alla anläggningar där får
har slaktats och destinerats, samt en finansiell rapport.
Det skall framgå av den finansiella rapporten vilka kategorier
av djur som destruerats, eller som slaktats och destruerats, på
varje jordbruksföretag till följd av bluetongue. Dessa rapporter
skall tillhandahållas i elektronisk form, och de skall följa den
modell och vara i det format som kommissionen anger.
3.
Verifierande dokument beträffande åtgärder vidtagna
under den period som anges i artikel 1 skall skickas in senast
den 30 juni 2001.
4.
I detta beslut avses med snabb och skälig kompensation: att
kompensation utgår inom 90 dagar från det att djuren slaktats,
med ett belopp som motsvarar djurens värde omedelbart innan
de drabbades av bluetongue; kostnader för destruktion, rengöring,
desinficering och insektsbekämpning: inköpspris exklusive mervärdeskatt för produkter avsedda för rengöring, desinficering och
insektsbekämpning i drabbade anläggningar, samt kostnader
för tjänster i samband med destruktion av djurkroppar.
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Artikel 3
Kommissionen får i samarbete med behöriga nationella myndigheter utföra inspektioner på plats för att
kontrollera genomförandet av åtgärderna ovan och därmed förknippade kostnader.
Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultatet av dessa kontroller.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.
Utfärdat i Bryssel den 15 juni 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

