
DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie niektórych laboratoriów
referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt w 2005 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 606)

(Jedynie teksty w językach duńskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i szwedzkim są
autentyczne)

(2005/237/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. 28 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pomoc finansowa Wspólnoty powinna zostać udzielona
wspólnotowym laboratoriom referencyjnym wyzna-
czonym przez Wspólnotę do pomocy w sprawowaniu
funkcji i wypełnianiu zadań określonych
w następujących dyrektywach i decyzjach:

— dyrektywa Rady 2001/89/EWG z dnia 23 paździer-
nika 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków
zwalczania klasycznego pomoru świń (2),

— dyrektywa Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r.
wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania
rzekomego pomoru drobiu (3),

— dyrektywa Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r.
wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania
influenzy drobiu (4),

— dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia
1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki
zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne
środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej
świń (5),

— dyrektywa Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993
r. wprowadzająca minimalne środki wspólnotowe
zwalczania niektórych chorób ryb (6),

— dyrektywa Rady 95/70/EWG z dnia 22 grudnia 1995
r. wprowadzająca minimalne wspólnotowe środki
zwalczania niektórych chorób małży (7),

— dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia
1992 r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwal-
czania afrykańskiego pomoru koni (8),

— dyrektywa Rady 2000/75/EWG z dnia 20 listopada
2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne dotyczące
kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (9),

— decyzja Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r.
określająca specjalny instytut odpowiedzialny za usta-
nawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji
testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności
szczepień przeciwko wściekliźnie (10),

— dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca
2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu
zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmienia-
jąca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby
cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (11),

— decyzja Rady z dnia 23 lipca 1996 r. wyznaczająca
organ referencyjny odpowiedzialny za współpracę
w zakresie ujednolicania metod badania i oceny
wyników w odniesieniu do czystorasowych zwierząt
hodowlanych z gatunku bydła (12).

(2) Pomoc finansowa Wspólnoty powinna być wypłacana,
pod warunkiem że planowane działania są skutecznie
przeprowadzane, a władze dostarczą wszystkich niezbęd-
nych informacji w określonym terminie.

(3) Z powodów związanych z budżetem pomoc Wspólnoty
powinna być przyznawana na okres jednego roku.
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(4) Dodatkowa pomoc finansowa na organizację jednych
corocznych warsztatów w obszarze objętym odpowie-
dzialnością wspólnotowych laboratoriów referencyjnych
powinna być przyznawana na taki sam okres.

(5) Programy pracy i odpowiednie prognozy budżetowe
przedłożone przez wspólnotowe laboratoria referencyjne
na 2005 rok zostały ocenione przez Komisję.

(6) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr
1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finanso-
wania wspólnej polityki rolnej (1) środki weterynaryjne
oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmo-
wane zgodnie z zasadami wspólnotowymi finansowane
są w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej; do celów kontroli finan-
sowej zastosowanie mają art. 8 i 9 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1258/1999.

(7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2004 z dnia 29
stycznia 2004 r. w sprawie pomocy finansowej Wspól-
noty dla wspólnotowych laboratoriów referencyjnych
zgodnie z art. 28 decyzji 90/424/EWG (2) ustanawia
wydatki kwalifikowalne wspólnotowych laboratoriów
referencyjnych otrzymujących pomoc finansową na
mocy art. 28 decyzji 90/424/EWG oraz procedury przed-
stawiania wydatków i audytu.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W odniesieniu do klasycznego pomoru świń Wspólnota udziela
Niemcom pomocy finansowej w zakresie funkcji i zadań prze-
widzianych w załączniku IV do dyrektywy 2001/89/WE, które
mają być realizowane przez Institut für Virologie der Tierärztli-
chen Hochschule, Hanover, Niemcy.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 200 000
EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

Pomoc finansowa Wspólnoty na organizację warsztatów doty-
czących technik diagnostycznych klasycznego pomoru świń
wynosi maksymalnie 30 000 EUR.

Artykuł 2

W odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu Wspólnota
udziela Zjednoczonemu Królestwu pomocy finansowej
w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w załączniku V do
dyrektywy 92/66/WE, które mają być realizowane przez Central
Veterinary Laboratory, Addlestone, Zjednoczone Królestwo.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 50 000 EUR
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 3

W odniesieniu do influenzy drobiu Wspólnota udziela Zjedno-
czonemu Królestwu pomocy finansowej w zakresie funkcji
i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy
92/40/WE, które mają być realizowane przez Central Veterinary
Laboratory, Addlestone, Zjednoczone Królestwo.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 135 000
EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 4

W odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń Wspólnota
udziela Zjednoczonemu Królestwu pomocy finansowej
w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w załączniku III do
dyrektywy 92/119/WE, które mają być realizowane przez
Pirbright Laboratory, Zjednoczone Królestwo.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 100 000
EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 5

W odniesieniu do chorób ryb Wspólnota udziela Danii pomocy
finansowej w zakresie funkcji i zadań przewidzianych
w załączniku C do dyrektywy 93/53/EWG, które mają być
realizowane przez Danish Institute for Food and Veterinary
Research, Aarhus, Dania.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 145 000
EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 6

W odniesieniu do chorób małży Wspólnota udziela Francji
pomocy finansowej w zakresie funkcji i zadań przewidzianych
w załączniku B do dyrektywy 95/70/WE, które mają być reali-
zowane przez IFREMER, La Tremblade, Francja.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 90 000 EUR
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.
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Artykuł 7

W odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni Wspólnota
udziela Hiszpanii pomocy finansowej w zakresie funkcji
i zadań przewidzianych w załączniku I do dyrektywy
92/35/WE, które mają być realizowane przez Laboratorio
central de veterinaria de Madrid, Algete, Hiszpania.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 35 000 EUR
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 8

W odniesieniu do choroby niebieskiego języka Wspólnota
udziela Zjednoczonemu Królestwu pomocy finansowej
w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w załączniku II do
dyrektywy 2000/75/WE, które mają być realizowane przez
Pirbright Laboratory, Zjednoczone Królestwo.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 150 000
EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

Pomoc finansowa Wspólnoty na organizację warsztatów doty-
czących technik diagnostycznych choroby niebieskiego języka
wynosi maksymalnie 15 000 EUR.

Artykuł 9

W odniesieniu do badań serologicznych wścieklizny Wspólnota
udziela Francji pomocy finansowej w zakresie funkcji i zadań
przewidzianych w załączniku II do decyzji Rady 2000/258/WE,
które mają być realizowane przez A.F.S.S.A. Nancy, Francja.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 150 000
EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 10

W odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń Wspólnota
udziela Hiszpanii pomocy finansowej w zakresie funkcji

i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy
2002/60/WE, które mają być realizowane przez Centro de
Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madryt, Hisz-
pania.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 100 000
EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

Pomoc finansowa Wspólnoty na organizację warsztatów doty-
czących technik diagnostycznych afrykańskiego pomoru świń
wynosi maksymalnie 30 000 EUR.

Artykuł 11

W odniesieniu do oceny wyników metod badania zwierząt
hodowlanych czystej krwi z gatunku bydła oraz harmonizacji
różnych metod badania Wspólnota udziela Szwecji pomocy
finansowej w zakresie funkcji i zadań przewidzianych
w załączniku II do decyzji 96/463/WE, które mają być realizo-
wane przez INTERBULL Centre, Uppsala, Szwecja.

Pomoc finansowa Wspólnoty wynosi maksymalnie 65 000 EUR
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 12

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii, Republiki
Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej,
Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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