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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 września 2006 r.

w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2006 z przeznaczeniem na wspólnotowe
laboratoria referencyjne ds. brucelozy i pryszczycy

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4124)

(Jedynie teksty w językach angielskim i francuskim są autentyczne)

(2006/632/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,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2),
w szczególności jego art. 32 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja 90/423/EWG ustanawia procedury regulujące
wkład finansowy Wspólnoty w dziedzinę weterynarii.
Zgodnie z tą decyzją wspólnotowe laboratoria referen-
cyjne mogą otrzymać pomoc finansową.

(2) Dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września
2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania
pryszczycy uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje
89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę

92/46/EWG (3) przewiduje wyznaczenie wspólnotowych
laboratoriów referencyjnych ds. pryszczycy.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2004 z dnia
29 stycznia 2004 r. w sprawie pomocy finansowej
Wspólnoty dla wspólnotowych laboratoriów referencyj-
nych zgodnie z art. 28 decyzji 90/424/EWG (4) przewi-
duje, iż pomoc finansowa Wspólnoty zostaje przyznana,
jeżeli zatwierdzone programy pracy są skutecznie reali-
zowane oraz jeśli beneficjenci udzielają wszelkich
niezbędnych informacji w określonym terminie.

(4) W lipcu 2005 r. Komisja wezwała do składania wnio-
sków w celu wyboru i wyznaczenia nowych wspólnoto-
wych laboratoriów referencyjnych. Ocenę wniosków
zakończono w grudniu 2005 r., a o wynikach powiado-
miono właściwe organy zainteresowanych państw człon-
kowskich. Kandydatom, którzy pomyślnie przeszli
wspomnianą ocenę, wyznaczono nowe funkcje wspólno-
towych laboratoriów referencyjnych, włącznie ze wspól-
notowymi laboratoriami referencyjnymi ds. brucelozy
i pryszczycy.

(5) W załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004
znajduje się wykaz wspólnotowych laboratoriów referen-
cyjnych ds. zdrowia zwierząt i żywych zwierząt. Rozpo-
rządzenie to, zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 776/2006, ustanawia AFSSA – Laboratoire d’études
et de recherches en pathologie animale et zoonoses –

we Francji za wspólnotowe laboratorium referencyjne
ds. brucelozy w zakresie funkcji i zadań przewidzianych
w art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.
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(6) Decyzja Komisji 2006/393/WE z dnia 31 maja 2006 r.
dotycząca wyznaczenia wspólnotowego laboratorium
referencyjnego ds. pryszczycy (1) wyznaczyła Institute
for Animal Health (Instytut ds. Zdrowia Zwierząt),
Pirbright Laboratory (Laboratorium Pirbright), sponsoro-
wane przez Biotechnology and Biological Sciences
Research Council (BBSRC) – Radę ds. Badań Biologicz-
nych i Biotechnologicznych w Zjednoczonym Królestwie
– jako wspólnotowe laboratorium referencyjne
ds. pryszczycy w zakresie funkcji i zadań przewidzianych
w załączniku VII do dyrektywy 2003/85/WE.

(7) Komisja oceniła programy pracy i odpowiednie prognozy
budżetowe przedłożone przez wspólnotowe laboratoria
referencyjne na rok 2006. Jeśli te programy pracy są
rzeczywiście realizowane, to współfinansowanie wspól-
notowe pewnych kosztów kwalifikowanych ponoszo-
nych przez wspólnotowe laboratoria referencyjne jest
niezbędne do realizacji działań w ramach tych
programów pracy.

(8) W związku z powyższym pomoc finansowa Wspólnoty
powinna być udzielona wspólnotowym laboratoriom
referencyjnym ds. brucelozy i pryszczycy.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. W zakresie brucelozy Wspólnota przyznaje pomoc finan-
sową Francji przeznaczoną na wypełnianie funkcji i zadań prze-
widzianych w art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004,
które będą prowadzone przez AFSSA – Laboratoire d’études et
de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-
Alfort.

2. Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów
kwalifikowanych, które poniesie AFSSA – Laboratoire d’études
et de recherches en pathologie animale et zoonoses –

w związku z programem prac i wynosi maksymalnie 125 000
EUR w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 2

1. W zakresie pryszczycy Wspólnota przyznaje pomoc
finansową Zjednoczonemu Królestwu w zakresie pełnienia
funkcji i zadań przewidzianych w załączniku XVI do dyrektywy
2003/85/WE, które będą przeprowadzane przez Institute for
Animal Health (Instytut ds. Zdrowia Zwierząt), Pirbright Labo-
ratory (Laboratorium Pirbright), sponsorowane przez Biotechno-
logy and Biological Sciences Research Council (BBSRC) –

Radę ds. Badań Biologicznych i Biotechnologicznych
w Zjednoczonym Królestwie.

2. Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów
kwalifikowanych, które Pirbright Laboratory (Laboratorim
Pirbright) poniesie w związku z programem prac, i wynosi
maksymalnie 125 000 EUR w okresie od dnia 1 lipca do
dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 3

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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