
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 4 lipca 2014 r. 

ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w 2012 i 2013 r. przez Niemcy na 
finansowanie środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu grypy ptaków 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4441) 

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) 

(2014/437/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. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 84 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (2) zaciągnięcie 
zobowiązań na wydatki z budżetu Unii musi być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania przyjętą przez 
instytucję lub organy, którym instytucja ta delegowała uprawnienia, i ustalającą zasadnicze elementy działania 
obejmującego wydatki. 

(2)  W decyzji 2009/470/WE określono procedury regulujące wkład finansowy Unii przeznaczony na specyficzne 
środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. W art. 4 ust. 2 tej decyzji ustanowiono 
warunki uzyskania wkładu Unii na zwalczanie grypy ptaków, a w art. 4 ust. 3 tej decyzji określono udział procen
towy kosztów poniesionych na środki stosowane w stanach zagrożenia, które mają zostać pokryte w ramach 
wkładu finansowego Unii. 

(3)  W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 (3) ustanowiono zasady dotyczące wypłacania wkładu finansowego 
Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia służące zwalczaniu niektórych chorób zwierzę
cych, w tym grypy ptaków. W art. 7 tego rozporządzenia określono, jakie dokumenty musi złożyć państwo 
członkowskie występujące z wnioskiem o wkład finansowy oraz terminy składania tych dokumentów. 

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/775/UE (4) przewiduje wkład finansowy Unii w związku z kosztami środków 
stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu grypy ptaków poniesionymi przez Niemcy w 2012 i 
2013 r. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej decyzji wykonawczej kwota wkładu finansowego Unii jest ustalana w później
szej decyzji. W art. 2 tej decyzji wykonawczej przewidziano wypłacenie Niemcom pierwszej transzy w wysokości 
500 000,00 EUR. 

(5)  W dniu 17 grudnia 2013 r. Niemcy złożyły oficjalny wniosek o zwrot, któremu towarzyszyły sprawozdanie 
finansowe, dokumenty poświadczające oraz sprawozdanie epidemiologiczne na temat każdego gospodarstwa, w 
którym zwierzęta zostały ubite i zniszczone. Kwota, o której zwrot wnioskowano za rok 2012, wynosi 
22 886,55 EUR. Jednak po zbadaniu przedłożonych dokumentów kwotę 705,00 EUR uznano za niekwalifikującą 
się do zwrotu zgodnie z przepisami art. 5 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. 

(6)  W dniu 28 stycznia 2014 r. Niemcy złożyły oficjalny wniosek o zwrot, któremu towarzyszyły sprawozdanie 
finansowe, dokumenty poświadczające oraz sprawozdanie epidemiologiczne na temat każdego gospodarstwa, w 
którym zwierzęta zostały ubite i zniszczone. Kwota, o której zwrot wnioskowano za rok 2013, wynosi 
1 030 738,92 EUR. Jednak po zbadaniu przedłożonych dokumentów kwotę 29 168,15 EUR uznano za niekwali
fikującą się do zwrotu zgodnie z przepisami art. 5 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. 
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(1) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finanso

wych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę 
środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG 
(Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12). 

(4) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/775/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki 
stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Niemczech, Włoszech i Niderlandach w 2012 i 2013 r. oraz w 
Danii i Hiszpanii w 2013 r. (Dz.U. L 343 z 19.12.2013, s. 44). 



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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wkład finansowy Unii przeznaczony na wydatki poniesione przez Niemcy w 2012 i 2013 r. na finansowanie środków 
służących zwalczaniu grypy ptaków ustala się na kwotę 1 023 752,32 EUR. 

Artykuł 2 

Saldo wkładu finansowego, jakie ma zostać wypłacone po odliczeniu już wypłaconej pierwszej transzy w wysokości 
500 000,00, ustala się na kwotę 523 752,32 EUR. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja, stanowiąca decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 84 rozporządzenia finansowego (UE, 
Euratom) nr 966/2012, skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lipca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji  
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