
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 28.)

a Bizottságnak az egyes állatbetegségekre vonatkozó állat-egészségügyi kérdések tekintetében a
tagállamoknak és harmadik országoknak nyújtott támogatását segítő Közösségi Állat-egészségügyi

Sürgősségi Csoport létrehozásáról

(2007/142/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) Egyes állatbetegségek kitörése vagy azok gyanúja esetén a
Bizottság állatorvosi járványtannal kapcsolatos alapos
szaktudással köteles segíteni a tagállamokat és harmadik
országokat. A Mezőgazdasági és Halászati Tanácson belül
az állat-egészségügyi szakemberek rendelkezésre állásának
kérdése is felmerült.

(2) A Bizottság az állategészségügy terén összegyűjtött alapos
technikai szaktudás gyors hozzáférhetősége révén tudja
teljesíteni feladatait, különösen az egyes állatbetegségek
jelentősebb kitörése esetén.

(3) Egy szakosodott szakértői csoport, mint például a Közös-
ségi Állat-egészségügyi Sürgősségi Csoport, amelynek
tagjai kérésre a Bizottság rendelkezésre állnak, sokkal
hatékonyabban adja át a szaktudást, és sokkal hatéko-
nyabban tud segíteni. Létre kell hozni egy ilyen
csoportot, és meg kell határozni a szerepét, valamint
feladatait.

(4) Ahhoz, hogy a Közösségi Állat-egészségügyi Sürgősségi
Csoport a Bizottság számára biztosítani tudja a kért állat-
egészségügyi technikai segítséget, tagjait az érintett tagál-
lamokba vagy harmadik országokba küldhetik. Ebben az
esetben a csoport tagjainak együtt kell működniük az
érintett tagállamok vagy harmadik országok illetékes
hatóságaival.

(5) A Közösségi Állat-egészségügyi Sürgősségi Csoportnak
adott esetben más nemzetközi szakértői csoportokkal,
mint például az Európai Betegségmegelőzési és Járvány-
védelmi Központtal (ECDC), a Nemzetközi Állatjárvány-
ügyi Hivatallal (OIE), az Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezettel (FAO), valamint az Egészségügyi Világszerve-
zettel (WHO) szorosan együttműködve kell dolgoznia a
rendelkezésre álló szaktudás lehető leghatékonyabb alkal-
mazásának biztosítása érdekében.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) A 82/894/EGK tanácsi irányelv (1) I. mellékletében felso-
rolt, bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségekkel kapcso-
latos (a továbbiakban: a betegségek) ellenőrzési intézkedéseket
szolgáló állat-egészségügyi technikai segítségnyújtáshoz létre-
hoznak egy szakértőkből álló Közösségi Állat-egészségügyi
Sürgősségi Csoportot (a továbbiakban: a csoport).

(2) A csoport tagjait az állatorvosi járványtan, a virológia, a
vadvilág, a mentesítési programok irányítása, a laboratóriumi
diagnosztika, az állat-egészségügyi szolgálatok és a szabályozási
keret szervezése, a kockázati kommunikáció, az igazgatás, vala-
mint az állatbetegségek elleni védekezés területén jártas
szakértők közül választják ki.

2. cikk

(1) A csoport a Bizottságot a betegségek kitörése vagy azok
gyanúja esetében tett állatbetegségekre vonatkozó ellenőrzési
intézkedésekkel kapcsolatos állat-egészségügyi technikai kérdé-
sekben segíti.

A segítségnyújtás különösen a következőkre terjed ki:

a) a betegségek felügyelésére, megfigyelésére, ellenőrzésére, és
felszámolására vonatkozó, helyszíni tudományos, technikai
és irányítási segítségnyújtás a betegségek kitörése vagy azok
gyanúja által érintett tagállamok és harmadik országok ille-
tékes hatóságaival szorosan együttműködve;

b) a megfelelő diagnosztikai módszerre és járványtani vizsgála-
tokra vonatkozó tudományos szaktanácsadás a 882/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) VII. mellékletében
meghatározott érintett közösségi referencialaboratóriummal,
valamint adott esetben más referencialaboratóriumokkal
együttműködve;
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c) a tagállamok és a harmadik országok állat-egészségügyi szol-
gálatai, valamint a 882/2004/EK rendelet VII. mellékletében
meghatározott érintett közösségi referencialaboratórium, és
adott esetben más referencialaboratóriumok közötti együtt-
működés biztosítását szolgáló szakmai segítségnyújtás.

(2) A Bizottság honlapján közzéteheti a csoport tevékenysé-
géről szóló bármely összefoglaló jelentést, következtetést vagy
munkadokumentumot.

3. cikk

(1) Minden évben június 1-jéig, és első alkalommal legkésőbb
e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzété-
telétől számított 30 napon belül a tagállamok benyújtják a
Bizottsághoz azon szakértők listáját, akiket a következő évre a
csoport tagjává történő kinevezésre javasolnak.

Ezzel egyidejűleg a tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz a java-
solt szakértők szakmai profiljára, valamint szakterületére vonat-
kozó információkat.

(2) A tagállamok által javasolt szakértők közül a Bizottság
jelöli ki a csoport tagjait.

Minden évben legkésőbb november 1-jéig a Bizottság az Élel-
miszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében
tájékoztatja a tagállamokat a csoport tagjainak frissített listájáról.

A Bizottság közzéteszi honlapján a frissített listát.

A tagok nevének összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) össz-
hangban történik.

Le lehet váltani azokat a tagokat, akik már nem képesek haté-
konyan hozzájárulni a csoport tevékenységéhez, akik lemon-
danak, vagy akik nem tartják tiszteletben az e határozat 4.
cikkében meghatározott szabályokat, vagy az Európai Közös-
séget létrehozó Szerződés 287. cikkét.

4. cikk

A csoport megfelel a Bizottság szolgálatai által a szakértői
csoportokra vonatkozó eljárásiszabályzat-minta alapján létreho-
zott eljárási szabályzatnak.

Az eljárási szabályzatot a Bizottság internetes honlapján teszik
közzé.

5. cikk

A csoport tagjai:

a) a Bizottság kérésére bármikor, rövid időn belül rendelkezésre
állnak;

b) nem teszik közzé a csoport munkájának eredményeként
tudomásukra jutott információkat, ha tájékoztatják őket
azok bizalmas jellegéről.

6. cikk

A csoport tagjai a csoport helyszíni tevékenységében való rész-
vételükért, csoportvezetői vagy egy konkrét küldetésért felelős
előadói minőségben való részvételükért – e határozat mellékle-
tében előírtak szerint – térítésre jogosultak.

Az utazási és tartózkodási költségeket a Bizottság az Európai
Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Kifizetési Hivatalának
a „szakértői csoport” külső szakértőinek utazási, tartózkodási és
egyéb költségei megtérítésére vonatkozó szabályainak megfe-
lelően téríti meg.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

TÉRÍTÉSEK

A csoport tagjai az alábbiak szerint jogosultak a tevékenységekben való részvételük után járó térítésekre:

A csoport helyszíni tevékenységeiben való részvételért:

— Teljes napi részvétel esetében 300 EUR, illetve reggeli vagy délutáni, valamint a csoport munkájával kapcsolatos, külső
helyszínen megrendezett ülésen való részvétel esetében 150 EUR.

A Bizottság előzetes írásos jóváhagyásával csoportvezetői vagy egy munkanapnál rövidebb időtartamot lefoglaló tevé-
kenységekért felelős előadói minőségben való részvétel esetén:

— 300 EUR.
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