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KOMMISJONSBESLUTNING
av 28. februar 2007

om opprettelse av en EF-veterinærberedskapsgruppe som skal bistå Kommisjonen med å gi medlemsstater og tredjestater
støtte i veterinære spørsmål med hensyn til visse dyresykdommer(*)
(2007/142/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av visse
dyresykdommer skal Kommisjonen bistå medlemsstater
og
tredjestater
med
sakkunnskap
innenfor
veterinærepidemiologi. Slik tilgang til sakkunnskap om
veterinære spørsmål har også blitt tatt opp innenfor
rammen av Rådet (landbruk og fiskeri).

2)

Kommisjonen må raskt få tilgang til solid teknisk
sakkunnskap på veterinærområdet for å kunne utføre
sine oppgaver, særlig ved større utbrudd av visse
dyresykdommer.

3)

Sakkunnskap og støtte ytes mest effektivt
av
en
ekspertgruppe,
for
eksempel
en
EF-veterinærberedskapsgruppe, der medlemmene skal
være tilgjengelige på Kommisjonens anmodning. Det bør
opprettes en slik gruppe, og dens rolle og oppgaver bør
defineres.

4)

5)

For at EF-veterinærberedskapsgruppen skal kunne
yte Kommisjonen den nødvendige tekniske bistand i
veterinære spørsmål, kan dens medlemmer bli sendt
til de berørte medlemsstatene eller tredjestatene.
I slike tilfeller bør medlemmene samarbeide med
vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene
eller tredjestatene.
EF-veterinærberedskapsgruppen
bør
eventuelt
samarbeide tett med andre internasjonale ekspertgrupper,
for eksempel Det europeiske senter for forebygging
av og kontroll med sykdommer (ECDC), Verdens
dyrehelseorganisasjon (OIE), De forente nasjoners
organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Verdens
helseorganisasjon (WHO), for å sikre at den tilgjengelige
sakkunnskapen utnyttes best mulig —

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 1.3.2007, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2007 av 7. desember 2007
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 26,
8.5.2008, s. 3.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
1. En EF-veterinærberedskapsgruppe som består
av sakkyndige (heretter kalt «gruppen»), opprettes for å
sikre teknisk bistand i veterinære spørsmål med hensyn
til bekjempelse av de meldepliktige sykdommene oppført
i vedlegg I til rådsdirektiv 82/894/EØF(1) (heretter kalt
«sykdommene»).

2. Gruppens medlemmer skal utpekes blant sakkyndige
innenfor veterinærepidemiologi, virologi, viltlevende dyr,
forvaltning av utryddelsesprogrammer, laboratoriediagnostikk,
organisering av veterinærtjenester og rammeregler,
risikokommunikasjon, forvaltning og andre områder som er
relevante for bekjempelse av dyresykdommer.

Artikkel 2
1. Gruppen skal bistå Kommisjonen i tekniske veterinære
spørsmål med hensyn til tiltak for bekjempelse av
dyresykdommer som skal treffes ved utbrudd eller mistanke
om utbrudd av slike sykdommer.

Slik bistand skal særlig omfatte:

a) vitenskapelig, teknisk og administrativ bistand på
stedet med hensyn til tilsyn, overvåking, bekjempelse
og utryddelse av sykdommene, i tett samarbeid med
vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat
eller tredjestat, ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av
sykdommene,

b) særlige vitenskapelige råd om egnede diagnostiske
metoder og epidemiologiske undersøkelser i samordning
med det berørte fellesskapsreferanselaboratoriet i
henhold til listen i vedlegg VII til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 882/2004(2) og eventuelt med
andre referanselaboratorier,
(1)
(2)

EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58.
EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
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c) særlig bistand for å sikre samordning mellom
veterinærtjenestene i medlemsstatene og i tredjestatene
samt med de berørte fellesskapsreferanselaboratoriene
i henhold til listen i vedlegg VII til forordning (EF)
nr. 882/2004 og eventuelt med andre referanselaboratorier.
2. På sitt nettsted kan Kommisjonen offentliggjøre en
sammendragsrapport om gruppens virksomhet samt eventuelle
konklusjoner eller arbeidsdokumenter fra gruppens virksomhet.
Artikkel 3
1. Senest 1. juni hvert år, og første gang senest 30 dager
etter at denne beslutning er kunngjort i Den europeiske unions
tidende, skal medlemsstatene framlegge for Kommisjonen
listen over sakkyndige som de foreslår utnevnt som medlemmer
av gruppen for det påfølgende kalenderåret.
I den forbindelse skal medlemsstatene framlegge alle relevante
opplysninger om faglig kompetanse og fagområde for hver av
de sakkyndige som foreslås.
2. Gruppens medlemmer skal utpekes av Kommisjonen
blant sakkyndige som er foreslått av medlemsstatene.
Senest 1. november hvert år skal Kommisjonen underrette
medlemsstatene om den ajourførte listen over gruppens
medlemmer innenfor rammen av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.
Kommisjonen skal offentliggjøre den ajourførte listen på sitt
nettsted.
Medlemmenes navn skal samles inn, behandles og
offentliggjøres i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 45/2001(1).
Medlemmer som ikke lenger kan bidra effektivt til gruppens
virksomhet, som trekker seg eller som ikke overholder reglene
fastsatt i artikkel 4 i denne beslutning eller artikkel 287 i
traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, kan
erstattes.

(1)

EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
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Artikkel 4
Gruppen skal følge forretningsordenen som fastsettes av
Kommisjonens kontorer på grunnlag av den standardiserte
forretningsorden for ekspertgrupper.
Denne forretningsordenen
Kommisjonens nettsted.

skal

offentliggjøres

på

Artikkel 5
Gruppens medlemmer skal
a) på Kommisjonens anmodning være tilgjengelige på kort
varsel til enhver tid,
b) ikke gi videre opplysninger som de får gjennom sitt
arbeid i gruppen, dersom de har blitt opplyst om at slike
opplysninger er fortrolige.
Artikkel 6
Gruppens medlemmer skal ha rett til en godtgjøring for sin
deltaking i gruppens virksomhet på stedet og for å tjene som
gruppeleder eller som rapportør for et bestemt spørsmål i
forbindelse med et inspeksjonsbesøk, i samsvar med vedlegget
til denne beslutning.
Kommisjonen skal refundere reise- og oppholdsutgifter i
henhold til regler for refusjon av reise- og oppholdsutgifter
og andre utgifter for eksterne sakkyndige fra avdeling for
sakkyndige ved Europakommisjonens kontor for forvaltning
og utbetaling av lønn.

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2007.

For Kommisjonen
Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
GODTGJØRINGER
Gruppens medlemmer skal ha rett til følgende godtgjøring for sin deltaking i gruppens virksomhet:
For deltaking i gruppens virksomhet på stedet:
–

300 euro for hver heldags deltaking eller 150 euro for deltaking en formiddag eller ettermiddag eller på et
eksternt møte i forbindelse med gruppens arbeid.

For å være gruppeleder eller rapportør for virksomhet som krever minst én dags arbeid, og med Kommisjonens
skriftlige forhåndstillatelse:
–

300 euro.
_____________________
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