
DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 września 2006 r.

dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń na Słowacji
w 2005 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3944)

Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(2006/606/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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu przyczynienia sie do jak najszybszego zwalczenia
klasycznego pomoru świń, Wspólnota ma możliwość
wniesienia swojego wkładu finansowego na pokrycie
wydatków kwalifikowanych poniesionych przez państwo
członkowskie zgodnie z postanowieniami zawartymi
w art. 3, ust. 2 decyzji 90/424/EWG.

(2) Wkład finansowy Wspólnoty w ramach środków
nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń
podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 349/2005 (2) z dnia 28 lutego 2005 r. ustana-
wiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspól-
notę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz
zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych
w decyzji Rady 90/424/EWG.

(3) Przypadek klasycznego pomoru świń wystąpił
w Republice Słowackiej w 2005 r. Pojawienie się tej
choroby jest poważnym zagrożeniem dla inwentarza
zwierząt Wspólnoty.

(4) W dniu 31 października 2005 r. Republika Słowacka
złożyła wniosek o zwrot obejmujący całość kosztów
poniesionych na swoim terytorium.

(5) Władze Słowacji całkowicie wypełniły zobowiązania
techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3
decyzji Rady 90/424/EWG i art. 6 rozporządzenia (WE)
nr 349/2005.

(6) Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy
uzależnić od rzeczywistego przeprowadzenia zaplanowa-
nych działań i dostarczenia przez władze w ustalonym
terminie wszelkich niezbędnych informacji.

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

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przyznanie Republice Słowackiej wsparcia finansowego
Wspólnoty

1. Słowacja może otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na
pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwy-
czajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w 2005 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % wydatków
kwalifikujących się do finansowania wspólnotowego. Wypła-
cany jest zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 349/2005.

Artykuł 2

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 września 2006 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
decyzją Rady 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37).

(2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.


