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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 grudnia 2004 r.

ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych
przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r.

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5460)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2005/130/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1),
w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W 2001 r. na terenie Zjednoczonego Królestwa odnoto-
wano wybuch epidemii pryszczycy. Wystąpienie tej
choroby stanowiło poważne zagrożenie dla wspólno-
towej hodowli zwierząt.

(2) Decyzjami Komisji 2001/654/WE (2) oraz
2003/23/WE (3) przyznano wkład finansowy Wspólnoty
na wypłatę rekompensat dla właścicieli zwierząt podda-
nych obowiązkowemu ubojowi w ramach środków zwal-
czania pryszczycy podjętych w następstwie wystąpienia
tej choroby w 2001 r.

(3) Decyzją Komisji 2003/676/WE (4) zatwierdzono dodat-
kowy wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów
operacyjnych i innych kosztów przeznaczonych na zwal-
czanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001
r.

(4) Zgodnie z art. 1 tej decyzji wypłacono, w ramach dodat-
kowego wkładu finansowego, zaliczkę w wysokości
40mln EUR.

(5) Zgodnie z tą samą decyzją saldo udziału finansowego
Wspólnoty miało być ustalone w oparciu o wniosek
przedłożony przez Zjednoczone Królestwo w dniu 27
lutego 2003 r., szczegółową dokumentację potwierdza-
jącą liczby i kwoty zawarte we wniosku oraz wyniki
kontroli przeprowadzonych na miejscu przez Komisję.

(6) W związku z powyższym należy ustalić wkład finansowy
Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych przezna-
czonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym
Królestwie w 2001 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona
dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(2) Dz.U. L 230 z 28.8.2001, str. 16.
(3) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 41. (4) Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 45.



STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Dodatkowy wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów
operacyjnych i innych kosztów przeznaczonych na zwalczanie
pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r., będący
przedmiotem decyzji Komisji 2003/676/WE, ustala się na
kwotę 156 972 555 EUR.

Uwzględniając już wypłaconą zaliczkę w wysokości 40mln
EUR, saldo wynoszące 116 972 555 EUR zostanie wypłacone,
gdy tylko zostaną udostępnione odpowiednie środki.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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