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(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 23 januari 2006

tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair
gebied

(2006/53/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Aviaire influenza, vroeger „vogelpest” genoemd, is een
zeer ernstige infectie van vogels en vormt een zeer groot
risico voor de diergezondheid. Het aviaire influenzavirus
kan in bepaalde omstandigheden ook een risico voor de
menselijke gezondheid vormen.

(2) Krachtens Beschikking 90/424/EEG van de Raad (3) be-
treffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied kan de
Gemeenschap de lidstaten een financiële bijdrage verle-
nen voor de uitroeiing van bepaalde dierziekten. Momen-
teel kan krachtens deze beschikking een bijdrage worden
verleend voor de uitroeiing van door de zogeheten
„hoogpathogene” virusstammen veroorzaakte aviaire in-
fluenza.

(3) Bij recente epizoötieën van aviaire influenza muteerden
tijdens uitbraken van de ziekte laagpathogene virussen
van aviaire influenza nadien in hoogpathogene virussen
met verwoestende gevolgen en risico's voor de volksge-
zondheid. Zodra mutatie heeft plaatsgevonden, kan het
virus slechts met de grootst mogelijke moeite worden
bestreden. Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20
december 2005 betreffende communautaire maatregelen
ter bestrijding van aviaire influenza (4) stelt ook voor de
laagpathogene virussen verplichte bewakings- en bestrij-
dingsmaatregelen vast, zodat uitbraken van hoogpatho-
gene aviaire influenza kunnen worden voorkomen.

(4) In het licht van de aanneming van Richtlijn 2005/94/EG
moet Beschikking 90/424/EEG worden gewijzigd, zodat
de Gemeenschap ook financiële steun kan verlenen voor
uitroeiingsmaatregelen van de lidstaten ter bestrijding van
laagpathogene virusstammen van aviaire influenza die in
hoogpathogene stammen kunnen muteren,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 90/424/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 1 wordt het zesde streepje geschrapt;

b) in lid 2 wordt het eerste streepje vervangen door:

„— het slachten van de dieren van de voor de ziekte
vatbare soorten die lijden aan de ziekte of ermee
besmet zijn, dan wel er vermoedelijk aan lijden of
ermee besmet zijn, en destructie van die dieren;”;
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(1) Advies uitgebracht op 1 december 2005 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).

(2) Advies uitgebracht op 28 september 2005 (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad).

(3) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 325 van 12.12.2003, blz. 31). (4) PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16.



c) lid 4 wordt vervangen door:

„4. Indien voortzetting van de in lid 2 en in artikel 3
bis bedoelde maatregelen gezien de ontwikkeling van de
situatie in de Gemeenschap wenselijk blijkt, kan volgens
de procedure van artikel 41 een nieuw besluit inzake de
financiële bijdrage van de Gemeenschap worden geno-
men, die meer kan bedragen dan 50 % als bepaald in
lid 5, eerste streepje. Bij de goedkeuring van dat besluit
kan ook worden bepaald welke maatregelen, naast de in
lid 2 bedoelde, door de betrokken lidstaat dienen te wor-
den genomen om het welslagen van de actie te waarbor-
gen.”.

2) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 3 bis

1. Dit artikel en artikel 3, leden 3 en 4, zijn van toepas-
sing wanneer zich op het grondgebied van een lidstaat avi-
aire influenza voordoet.

2. De betrokken lidstaat komt voor een financiële bij-
drage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van aviaire
influenza in aanmerking, als de minimale bestrijdingsmaat-
regelen van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 de-
cember 2005 betreffende communautaire maatregelen ter
bestrijding van aviaire influenza (*) volledig en doeltreffend
overeenkomstig de relevante communautaire wetgeving zijn
uitgevoerd en — bij het doden van de dieren van de voor de
ziekte vatbare soorten die lijden aan de ziekte of ermee
besmet zijn, dan wel er vermoedelijk aan lijden of ermee
besmet zijn — de veehouders onmiddellijk op passende
wijze zijn schadeloosgesteld.

3. De zo nodig in verschillende tranches verdeelde finan-
ciële bijdrage van de Gemeenschap beloopt:

— 50 % van de kosten van de lidstaat voor de schadeloos-
stelling van de veehouders voor het doden van pluimvee
of andere in gevangenschap levende vogels;

— 50 % van de kosten van de lidstaat voor de destructie
van de dieren, de destructie van de dierlijke producten,
het reinigen en het ontsmetten van het bedrijf en het
materiaal, de destructie van besmet voer en de destructie
van besmet materiaal, voorzover het materiaal niet kan
worden ontsmet;

— 100 % van de kosten van het geleverde vaccin en 50 %
van de kosten voor het verrichten van de vaccinatie,
indien overeenkomstig artikel 54 van Richtlijn
2005/94/EG tot noodvaccinatie is besloten.

___________
(*) PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16.”.

3) In artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 1, en artikel 8, lid 1, wordt na
de verwijzing naar artikel 3, lid 1, een verwijzing naar artikel
3 bis, lid 1, ingevoegd.

4) In groep 1 van de bijlage wordt het volgende streepje toe-
gevoegd:

„— aviaire influenza”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2006.

Voor de Raad
De voorzitter
J. PRÖLL
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