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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) 

DECYZJE 

KOMISJA 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG 
(TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą 

(2009/492/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. 13, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji 90/424/EWG ustanowiono procedurę regulu
jącą wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specy
ficzne środki weterynaryjne. Środki te obejmują 
kampanię przeciw pryszczycy. W decyzji tej przewi
dziano, że każdy środek, o którego przyjęciu zdecyduje 
Wspólnota w celu wspomożenia kampanii przeciw 
pryszczycy poza Wspólnotą, w szczególności mając na 
uwadze ochronę obszarów zagrożonych w obrębie 
Wspólnoty, może otrzymać wsparcie finansowe Wspól
noty. 

(2) W kontekście dużych epidemii pryszczycy w późnych 
latach pięćdziesiątych zarówno we Wspólnocie, jak i w 
krajach sąsiadujących, została utworzona Europejska 
Komisja ds. Zwalczania Pryszczycy (EKZP) przy Organi
zacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO). 

(3) W latach sześćdziesiątych, z powodu zwiększonego 
zagrożenia wprowadzeniem do Europy egzotycznych 
szczepów pryszczycy, państwa członkowskie EKZP 
zostały wezwane do ustanowienia Funduszu Powierni
czego z przeznaczeniem na środki stosowane 
w stanach zagrożenia, które miały być wykorzystane na 
Bałkanach, głównym kanale wprowadzenia choroby. W 

późniejszym czasie fundusz został podzielony na 
Fundusz Powierniczy 911100MTF/003/EWG wspierany 
przez te kraje członkowskie, które w tym samym czasie 
były państwami członkowskimi Wspólnoty, i Fundusz 
Powierniczy 909700MTF/004/MUL wspierany przez 
kraje członkowskie EKZP, które w tamtym czasie nie 
były lub wciąż nie są państwami członkowskimi Wspól
noty. 

(4) W art. 4 dyrektywy Rady 90/423/EWG ( 2 ) przewidziano 
zaprzestanie profilaktycznych szczepień przeciw 
pryszczycy na terenie Wspólnoty w 1991 r. 

(5) W dyrektywie Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 
2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania 
pryszczycy ( 3 ) ponownie potwierdzono zakaz szczepień 
profilaktycznych, przedłużając jednocześnie możliwość 
przeprowadzenia szczepień interwencyjnych przeciw 
pryszczycy. 

(6) Liczne przypadki wystąpienia ognisk pryszczycy odnoto
wane od 1992 r. zwłaszcza na obszarach Wspólnoty 
sąsiadujących z państwami trzecimi, gdzie choroba ta 
występowała endemicznie, oraz duże epidemie 
w niektórych państwach członkowskich w 2001 r. 
wymagają zwiększenia poziomu świadomości 
i gotowości w odniesieniu do pryszczycy, a także 
międzynarodowej współpracy. 

(7) Ponadto w krajach trzecich sąsiadujących z państwami 
członkowskimi w ciągu ostatnich lat odnotowano 
ogniska, a w niektórych przypadkach ostre epidemie 
choroby, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 
podatnych na chorobę zwierząt gospodarskich we 
Wspólnocie.
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(8) Biorąc pod uwagę pojawienie się nowych topotypów 
wirusa i regionalnego pogorszenia się środków kontroli, 
Wspólnota, współpracując ściśle z EKZP oraz korzystając 
z Funduszu Powierniczego 911100MTF/003/EWG, 
wspierała szczepienia interwencyjne w Turcji i na Zakau
kaziu. 

(9) Wspólnota i Organizacja Narodów Zjednoczonych 
podpisały w dniu 29 kwietnia 2003 r. finansową 
i administracyjną umowę ramową, która stworzyła sprzy
jające warunki dla podpisanej w dniu 17 lipca 2003 r. 
umowy między Komisją Wspólnot Europejskich 
i Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa. 

(10) Zgodnie z 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 ( 1 ) 
Komisja zawarła „Umowę wykonawczą MTF/INT/ 
003/EEC911100 (TFEU970089129) w sprawie stałych 
działań przeprowadzanych przez utworzoną w ramach 
FAO Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy 
finansowanych przez WE”, która została podpisana dnia 
1 września 2005 r. i była realizowana od dnia 1 stycznia 
2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. 

(11) Wskazane jest odnowienie tej umowy wykonawczej 
i ustalenie wkładu Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 
911100MTF/INT/003/EWG. 

(12) Biorąc pod uwagę kolejne rozszerzenia Unii Europejskiej 
w 2004 i 2007 r., wskazane jest, by wkład Wspólnoty 
ustalić na maksymalnym poziomie 8 000 000 EUR przez 
okres czterech lat. Budżet Funduszu Powierniczego na 
rok 2009 powinien zostać ustalony na podstawie końco
wego salda jego funduszy w dniu 31 grudnia 2008 r. 
oraz wkładu Wspólnoty w wysokości niezbędnej do 
zebrania całkowitej kwoty o równowartości 
2 000 000 EUR w dolarach amerykańskich. Następnie 
wydatki powinny być uzupełniane corocznymi transfe
rami. 

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

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

1. Saldo Funduszu Powierniczego 911100MTF/INT/ 
003/EWG (TFEU 970089129) („Fundusz Powierniczy”) na 
dzień 31 grudnia 2008 r. ustala się na poziomie 677 855 EUR. 

2. Wkład finansowy Wspólnoty do Funduszu Powierniczego 
ustala się na maksymalnym poziomie 8 000 000 EUR przez 
okres czterech lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. 

3. Pierwsza rata kwoty wymienionej w ust. 2 na rok 2009 
zostaje ustalona na podstawie: 

a) salda określonego w ust. 1; 

b) wkładu Wspólnoty w wysokości niezbędnej do zebrania 
całkowitej kwoty Funduszu Powierniczego o równowartości 
2 000 000 EUR w dolarach amerykańskich. 

4. Wydatki poniesione przez Fundusz Powierniczy w latach 
2009, 2010, 2011 i 2012 zostają uzupełnione poprzez 
coroczny wkład Wspólnoty płatny odpowiednio w 2010, 
2011, 2012 i 2013 r. Jednakże płatność tego wkładu będzie 
zależna od istniejących dostępnych środków w budżecie Wspól
noty. 

5. Coroczny wkład Wspólnoty przewidziany w ust. 4 jest 
ustalany w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzane 
przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy (EKZP) 
na coroczną sesję Komitetu Wykonawczego lub na zwoływane 
dwa razy w roku sesje generalne EKZP, uzupełnione szczegó 
łową dokumentacją zgodną z zasadami Organizacji ds. Wyży
wienia i Rolnictwa (FAO). 

Artykuł 2 

1. Umowa wykonawcza w sprawie wykorzystania i działania 
Funduszu Powierniczego zostaje zawarta pomiędzy Komisją 
i FAO na okres czterech lat, począwszy od dnia 1 stycznia 
2009 r. 

2. Funduszem Powierniczym zarządzają wspólnie Komisja 
i EKZP, zgodnie z umową wykonawczą, o której mowa 
w ust. 1. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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