
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, 
służące zwalczaniu pryszczycy w Bułgarii w 2011 r. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7993) 

(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny) 

(2011/730/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 
2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii ( 1 ), 
w szczególności jej art. 14, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Pryszczyca jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową 
dzikich i gospodarskich zwierząt parzystokopytnych, 
wywierającą poważny wpływ na rentowność hodowli, 
co z kolei wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrz 
Unii oraz w wywozie do państw trzecich. 

(2) W przypadku wystąpienia ogniska pryszczycy zachodzi 
ryzyko rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwór
czego na inne gospodarstwa, w których utrzymywane 
są zwierzęta z gatunków podatnych na pryszczycę, 
w danym państwie członkowskim, ale także w innych 
państwach członkowskich i w państwach trzecich, 
poprzez przemieszczanie żywych zwierząt podatnych 
na pryszczycę lub otrzymanych z nich produktów. 

(3) Dyrektywą Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 
2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania 
pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 
89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 
92/46/EWG ( 2 ) określono środki, które w przypadku 
wystąpienia ogniska tej choroby muszą zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie w trybie pilnym w celu 
zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. 

(4) W decyzji 2009/470/WE ustalono procedury regulujące 
wkład finansowy Unii przeznaczony na specyficzne 
środki weterynaryjne, w tym środki stosowane 
w stanach zagrożenia. Zgodnie z art. 14 ust. 2 tej decyzji 

państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy prze
znaczony na pokrycie kosztów niektórych środków 
służących zwalczaniu pryszczycy. 

(5) W art. 14 ust. 4 decyzji 2009/470/WE ustanowiono 
zasady dotyczące udziału procentowego w wydatkach 
poniesionych przez państwo członkowskie, który może 
zostać pokryty w ramach wkładu finansowego Unii. 

(6) Wkład finansowy Unii przeznaczony na środki stoso
wane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu prysz
czycy, podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. 
ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez 
Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia 
oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określo
nych w decyzji Rady 90/424/EWG ( 3 ). 

(7) Ogniska pryszczycy wystąpiły w Bułgarii w pierwszych 
sześciu miesiącach 2011 r. Zgodnie z dyrektywą 
2003/85/WE Bułgaria wprowadziła środki mające na 
celu zwalczenie tych ognisk. 

(8) Władze Bułgarii wykazały za pomocą sprawozdań przed 
łożonych Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościo
wego i Zdrowia Zwierząt oraz poprzez regularne prze
kazywanie informacji o rozwoju sytuacji związanej 
z wystąpieniem choroby, że skutecznie wdrożyły środki 
zwalczania przewidziane w dyrektywie 2003/85/WE. 

(9) Władze Bułgarii wypełniły zatem zobowiązania tech
niczne i administracyjne dotyczące środków przewidzia
nych w art. 14 ust. 2 decyzji 2009/470/WE oraz w art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 349/2005. 

(10) 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 155 z 18.6.2009, s. 30. 
( 2 ) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1. ( 3 ) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wkład finansowy Unii na rzecz Bułgarii 

1. Przyznaje się Bułgarii wkład finansowy Unii na pokrycie 
wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie 
w ramach środków, o których mowa w art. 14 ust. 2 i 4 decyzji 
2009/470/WE, wprowadzonych w Bułgarii w pierwszych 
sześciu miesiącach 2011 r. w celu zwalczania pryszczycy. 

2. Wkład finansowy Unii jest równy 60 % (sześćdziesięciu 
procentom) całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 

3. Kwotę wkładu finansowego, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się w późniejszej decyzji, którą należy przyjąć zgodnie 
z procedurą ustanowioną w art. 40 ust. 2 decyzji 
2009/470/WE. 

Artykuł 2 

Adresat 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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