
DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach
zagrożenia, służące zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Niemczech w 2008 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 712)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2009/110/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 ust. 3 i art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rzekomy pomór drobiu to zakaźna choroba wirusowa
wywołująca znaczną upadkowość wśród drobiu.

(2) W przypadku wystąpienia ogniska rzekomego pomoru
drobiu występuje ryzyko rozprzestrzenienia się czynnika
chorobotwórczego do innych gospodarstw drobiarskich
w danym państwie członkowskim, a nawet w państwach
trzecich poprzez międzynarodowy handel żywym
drobiem lub otrzymanymi z niego produktami.

(3) Ognisko tej choroby może zatem w krótkim czasie przy
brać rozmiary epidemii, co z kolei może prowadzić do
gwałtownego spadku rentowności produkcji drobiu.

(4) Dyrektywa Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r.
wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania rzeko
mego pomoru drobiu (2) określa środki, które
w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby powinny
być natychmiast wdrożone przez państwa członkowskie
w trybie pilnym w celu zapobieżenia dalszemu rozprze
strzenianiu się wirusa.

(5) Decyzją 90/424/EWG ustalono procedury regulujące
wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specy
ficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane

w stanach zagrożenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 tej decyzji
państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy prze
znaczony na pokrycie kosztów niektórych środków
służących zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu.

(6) W artykule 3 ust. 5 i art. 4 ust. 2 decyzji 90/424/EWG
ustanowiono zasady dotyczące części procentowej
kosztów poniesionych przez państwo członkowskie,
która może zostać pokryta za pomocą wkładu finanso
wego Wspólnoty.

(7) Wypłata wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczo
nego na środki stosowane w stanach zagrożenia służące
zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu podlega zasadom
zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005
z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady doty
czące finansowania przez Wspólnotę środków stosowa
nych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych
chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady
90/424/EWG (3).

(8) W 2008 r. w Niemczech wystąpiły ogniska rzekomego
pomoru drobiu. Zgodnie z dyrektywą 92/66/EWG i na
podstawie art. 3 ust. 2 decyzji 90/424/EWG Niemcy
podjęły środki mające na celu zwalczenie tych ognisk
choroby.

(9) Niemcy całkowicie wypełniły swoje zobowiązania tech
niczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 3
decyzji 90/424/EWG i art. 6 rozporządzenia (WE) nr
349/2005.

(10) Szacunkowe podsumowanie kosztów poniesionych
w celu zwalczenia rzekomego pomoru drobiu zostało
przedstawione przez Niemcy w dniach 18 czerwca
i 17 lipca 2008 r.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.
(2) Dz.U. L 260 z 5.9.1992, s. 1. (3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Niemiec

Można przyznać Niemcom wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych przez to
państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 decyzji
90/424/EWG, podjętych w 2008 r. w celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu.

Artykuł 2

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

PLL 40/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.2.2009


