
DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 lutego 2005 r.

dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz publikacji w formie CD-ROM-u przebiegu
obrad Światowej Konferencji OIE na temat dobrostanu zwierząt, która odbyła się w lutym 2004 r.

(2005/167/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. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota ma podej-
mować lub wpierać Państwa Członkowkie
w podejmowaniu środków technicznych i naukowych
koniecznych do rozwoju wspólnotowego prawodawstwa
weterynaryjnego oraz rozwoju kształcenia i szkolenia
w dziedzinie weterynarii.

(2) Opracowanie oraz rozpowszechnianie przez Wspólnotę
materiałów technicznych i naukowych na temat Świa-
towej Konferencji OIE ma być elementem dalszego
rozwoju wspólnotowego prawodawstwa weterynaryjnego
oraz kształcenia i szkolenia w dziedzinie weterynarii.

(3) Decyzja Komisji 2004/72/WE z dnia 5 grudnia 2003 r.
dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz
Światowej Konferencji OIE na temat dobrostanu zwierząt
w 2004 r. (2) zatwierdziła akcję mającą na celu publikację
oraz rozpowszechniane materiałów technicznych
i naukowych na temat Światowej Konferencji OIE doty-
czącej dobrostanu zwierząt w 2004 r., która ma być
finansowana w ramach linii budżtowej B1-331 budżetu
Unii Europejskiej na rok 2003 do maksymalnej kwoty
40 000 EUR.

(4) Mimo iż wersja drukowana przebiegu konferencji została
wydana i rozpowszechniona w maju 2004 r., wersja

w formie CD-ROM-u nie będzie dostępna ani zafakturo-
wana aż do lutego 2005 r.

(5) Przydzielone na powyższą akcję, nierozdzielone środki
na płatności wygasły z dniem 31 grudnia 2004 r.

(6) Dlatego też należy sfinansować akcję wydania w formie
CD-ROM-u, przebiegu obrad konferencji, z linii budże-
towej 17.04.02 budżetu Unii Europejskiej na rok 2005
do maksymalnej kwoty 25 000 EUR.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Środki przyznane w ramach linii budżtowej 17.04.02 budżetu
Unii Europejskiej na rok 2005 r. mogą zostać wykorzystane do
maksymalnej kwoty 25 000 EUR, dla dokonania płatności
końcowych w ramach akcji „Publikacja i rozpowszechnianie
w formie CD-ROM-u materiałów technicznych i naukowych
odnoszących się do Światowej Konferencji OIE na temat
dobrostanu zwierząt, która odbyła się w lutym 2004 r.”,
zatwierdzonej przez Komisję dnia 5 grudnia 2003 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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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 16 z 23.1.2004, str. 56.


