
DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 maja 2006 r.

zmieniająca decyzję 2005/436/WE dotyczącą finansowego wkładu Wspólnoty do Funduszu
Powierniczego 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129)

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2076)

(2006/447/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. 12 i 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Komisji 2005/436/WE z dnia 13 czerwca
2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty
z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szcze-
gólnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych
przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy (2),
obowiązek finansowy Wspólnoty wobec Funduszu
Powierniczego 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU
970089129), „Fundusz Powierniczy” ustalono na mini-
malną kwotę 4 500 000 EUR na okres czterech lat.

(2) Zgodnie z decyzją 2005/436/WE Komisja Wspólnot
Europejskich i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds.
Wyżywienia i Rolnictwa zawarły w dniu 1 września
2005 r. Umowę Wykonawczą w zakresie stosowania
i działania Funduszu Powierniczego.

(3) W świetle pojawienia się nowego szczepu wirusa
i regionalnego pogorszenia się środków kontroli oraz
jednoczesnego pojawienia się ptasiej grypy, Wspólnota,
w ścisłej współpracy z Europejską Komisją ds. Zwal-

czania Pryszczycy (EUFMD) oraz wykorzystując Fundusz
Powierniczy musi przygotować środki kontroli choroby,
łącznie ze szczepieniami interwencyjnymi
w sąsiadujących państwach.

(4) Wkład Wspólnoty do Funduszu Powierniczego powinien
zatem zostać zwiększony o 3 500 000 EUR z kwoty
4 500 000 EUR do 8 000 000 EUR na okres czterech lat.

(5) Należy ustanowić przepis stanowiący o przyjęciu
w Umowie Wykonawczej zmian niezbędnych do
uwzględnienia korekty kwoty.

(6) Niezbędne jest, aby niniejsza decyzja była stosowana
z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2005 r., aby umoż-
liwić Wspólnocie wypełnienie zobowiązań przez okres
czterech lat od tej daty.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/436/WE.

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

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

W decyzji 2005/436/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Od dnia 1 stycznia 2005 r. wkład finansowy Wspól-
noty w stosunku do Funduszu określonego w ust. 1 zostaje
ustalony na poziomie wynoszącym maksymalnie
8 000 000 EUR na okres czterech lat.”;
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37).

(2) Dz.U. L 151 z 14.6.2005, str. 26.



2) W art. 2 ust. 1 dodaje się następujący akapit:

„Komisja Wspólnot Europejskich i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa
uzgadniają wszelkie zmiany w Umowie Wykonawczej niezbędne dla uwzględnienia dostosowania kwoty
określonej w art. 1 ust. 2.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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