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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 18. února 2009
o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Spojeném
království v roce 2008
(oznámeno pod číslem K(2009) 977)
(Pouze anglické znění je závazné)

(2009/142/ES)
zahrnující i nouzová opatření. Podle článku 3a uvede
ného rozhodnutí obdrží členské státy finanční příspěvek
na náklady spojené s některými opatřeními přijatými pro
eradikaci influenzy ptáků.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(5)

V čl. 3a odst. 3 první a druhé odrážce rozhodnutí
90/424/EHS jsou stanovena pravidla týkající se procent
ního podílu nákladů členského státu, který lze pokrýt
z finančního příspěvku Společenství.

(6)

Výplata finančního příspěvku Společenství na nouzová
opatření pro tlumení influenzy ptáků se řídí pravidly
stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze
dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro
financování nouzových opatření a opatření pro tlumení
některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady
90/424/EHS Společenstvím (3).

(7)

V roce 2008 se ve Spojeném království vyskytla ohniska
influenzy ptáků. Spojené království přijalo v souladu se
směrnicí 2005/94/ES opatření pro tlumení těchto
ohnisek.

(8)

Spojené království zcela splnilo technické a správní
povinnosti podle čl. 3 odst. 3 rozhodnutí 90/424/EHS
a článku 6 nařízení (ES) č. 349/2005.

(9)

Dne 1. srpna 2008 a dne 3. září 2008 předložilo
Spojené království odhad nákladů, které vynaložilo při
přijetí opatření pro eradikaci influenzy ptáků.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne
26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1),
a zejména na čl. 3 odst. 3 a čl. 3a odst. 1 uvedeného rozhod
nutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

Influenza ptáků je infekční virová nákaza drůbeže
a jiného ptactva chovaného v zajetí s vážným dopadem
na výnosnost drůbežářského odvětví a způsobující naru
šení obchodu uvnitř Společenství a vývozu do třetích
zemí.

V případě vzniku ohniska influenzy ptáků existuje riziko,
že by se původce nákazy mohl rozšířit do dalších drůbe
žářských hospodářství v rámci daného členského státu,
ale prostřednictvím obchodu s živou drůbeží nebo jejími
produkty také do jiných členských států a třetích zemí.

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005
o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků
a o zrušení směrnice 92/40/EHS (2) zavádí opatření,
která v případě vzniku ohniska nákazy musí členské
státy okamžitě a neprodleně provést, aby se zabránilo
dalšímu šíření viru.

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví způsoby finančního
přispívání Společenství na specifická veterinární opatření

(1) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.
(2) Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(3) Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Finanční příspěvek Společenství určený Spojenému království
Spojenému království může být poskytnut finanční příspěvek Společenství na náklady, které vynaložil
uvedený členský stát při přijetí opatření podle čl. 3a odst. 2 a 3 rozhodnutí 90/424/EHS pro tlumení
influenzy ptáků v roce 2008.
Článek 2
Určení
Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 18. února 2009.
Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise

