
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2006/875/WE zatwierdzającą programy zwalczania i monitorowania chorób
zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom

odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6971)

(2007/22/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. 24 ust. 6 oraz art. 29 i 32,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 2006/875/WE zatwierdzającą programy zwal-
czania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz
zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione
przez państwa członkowskie na rok 2007 (2), Komisja
zatwierdziła programy przedłożone przez państwa człon-
kowskie, które widnieją w wykazie programów ustano-
wionym decyzją Komisji 2006/687/WE (3).

(2) Dla większej wydajności administracji wszelkie wydatki
przedstawione w celu uzyskania wkładu finansowego
Wspólnoty powinny być wyrażone w euro. Zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej
polityki rolnej (4), kurs wymiany walut dla wydatków
dokonanych w walucie innej niż euro ma być ostatnim
kursem wymiany ustalonym przez Europejski Bank
Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym
dane państwo członkowskie składa wniosek.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2006/875/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuły 17 i 18 decyzji 2006/875/WE otrzymują następujące
brzmienie:

„Artykuł 17

Wydatki przedstawione przez państwo członkowskie do
zwrotu w ramach wkładu finansowego Wspólnoty są wyra-
żane w euro i nie obejmują podatku VAT oraz innych
podatków.

Artykuł 18

Jeśli wydatki danego państwa członkowskiego wyrażone są
w innej walucie niż euro, państwo to dokona przeliczenia
na euro, stosując ostatni kurs wymiany walut ustalony przez
Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca,
w którym składa wniosek.”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się z dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 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 2006/53 (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37).

(2) Dz.U. L 337 z 5.12.2006, str. 14.
(3) Dz.U. L 282 z 13.10.2006, str. 52.
(4) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-

rządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).


