
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/144 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

ustanawiająca procedury składania wniosków o udzielenie dotacji i wniosków o płatność oraz 
związanych z nimi informacji, w odniesieniu do środków nadzwyczajnych w zakresie zwalczania 
chorób zwierząt, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 652/2014 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 250) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające 
przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i 
dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające 
dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 
76/894/EWG i 2009/470/WE (1), w szczególności jego art. 36 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 652/2014 dotacje mogą być przyznawane państwom 
członkowskim na środki nadzwyczajne wprowadzane w przypadku potwierdzenia wystąpienia jednej z chorób 
zwierząt wyszczególnionych w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(2)  W celu zapewnienia należytego zarządzania finansami i szybkiego dostępu do informacji dotyczących 
zarządzania chorobą, należy określić terminy, w których państwa członkowskie muszą składać wnioski o dotacje 
oraz wnioski o płatność oraz przedstawiać wymagane informacje. W szczególności przedstawione powinny 
zostać aktualne wstępne szacunki wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie. 

(3)  Należy określić kurs stosowany przy przeliczaniu kwot szacowanych i kwot we wnioskach o płatność złożonych 
przez państwa członkowskie, których walutą krajową nie jest euro. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wstępne informacje 

Państwa członkowskie podają — w ciągu 30 dni od daty oficjalnego potwierdzenia wystąpienia choroby wyszczegól
nionej w załączniku I do tego rozporządzenia — wstępne informacje na temat kategorii zwierząt i produktów oraz 
wartości rynkowych w odniesieniu do każdej z tych kategorii w formie pliku elektronicznego zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku I do niniejszej decyzji. 

Jednocześnie państwa członkowskie przedstawiają opis bieżących i planowanych działań oraz przepisów dotyczących 
ustalania wartości zwierząt i produktów, za które mają zostać wypłacone odszkodowania. 
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(1) Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1. 



Artykuł 2 

Informacje na temat szacowanych kosztów 

Nie później niż dwa miesiące od oficjalnego potwierdzenia wystąpienia choroby państwa członkowskie przedkładają 
Komisji wnioski o udzielenie dotacji na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 652/2014 w formie pliku elektro
nicznego zgodnie ze wzorem „Wstępny budżet” podanym w załączniku II — następujące informacje: 

a)  szacowane koszty odszkodowań dla właścicieli, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (UE) 
nr 652/2014; 

b)  szacowane koszty operacyjne, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) i d) — g) rozporządzenia (UE) nr 652/2014; 

c)  w stosownych przypadkach — szacowane inne koszy niezbędne do zwalczania choroby, o których mowa w art. 8 
ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 652/2014; należy załączyć stosowną dokumentację potwierdzającą. 

Opis działań, o którym mowa w art. 1, jest uważany za część wniosku o udzielenie dotacji. 

Co dwa miesiące po przedłożeniu informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, państwa członkowskie przekazują 
zaktualizowane informacje na temat kosztów, o których mowa w tym akapicie. 

Artykuł 3 

Wnioski o płatność 

W terminie sześciu miesięcy od upływu terminu ustalonego w decyzji o finansowaniu lub od potwierdzenia zwalczenia 
choroby, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, państwa członkowskie przedkładają Komisji: 

a)  wniosek o płatność z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych, w formie pliku elektronicznego zgodnie ze 
wzorem podanym w załączniku III do niniejszej decyzji; 

b)  wyszczególnienie kosztów potwierdzające wniosek o płatność ze szczegółowymi informacjami na temat kosztów 
poniesionych w odniesieniu do różnych kategorii wydatków kwalifikowalnych, w formie pliku elektronicznego 
zgodnie ze wzorem podanym w załączniku IV do niniejszej decyzji; 

c)  sprawozdanie techniczne zgodnie z załącznikiem V do niniejszej decyzji. 

Artykuł 4 

Kurs wymiany 

W przypadku gdy kwoty szacowanych kosztów lub wydatków poniesionych przez państwo członkowskie są w walucie 
innej niż euro, państwo to dokonuje przeliczenia na euro, stosując najbardziej aktualny kurs wymiany ustalony przez 
Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dane państwo członkowskie złożyło wniosek o 
udzielenie dotacji. 

Artykuł 5 

Adresaci 

Niniejsza decyzja wykonawcza skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK I 

INFORMACJE WSTĘPNE DOTYCZĄCE KATEGORII ZWIERZĄT LUB PRODUKTÓW, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 1 
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ZAŁĄCZNIK II 

WSTĘPNY BUDŻET, O KTÓRYM MOWA W ART. 2 
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ZAŁĄCZNIK III 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 LIT. a) 
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ZAŁĄCZNIK IV 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 LIT. b) 
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ZAŁĄCZNIK V 

TREŚĆ SPRAWOZDANIA TECHNICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 LIT. c) 

Końcowe sprawozdanie techniczne musi zawierać przynajmniej następujące informacje: 

1)  daty rozpoczęcia i zakończenia stosowania środków; 

2)  opis stosowanych środków technicznych, w tym najważniejsze dane liczbowe; 

3)  mapy epidemiologiczne; 

4)  stopień osiągnięcia celów i trudności techniczne; 

5)  wyniki badań epidemiologicznych; 

6)  inne istotne informacje epidemiologiczne: śmiertelność, zachorowalność, struktura wiekowa padłych zwierząt i 
zwierząt z wynikiem dodatnim, wykryte uszkodzenia, obecność przenosicieli itp.  
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