
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1357 

z dnia 4 sierpnia 2015 r. 

ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w 2011, 2012 i 2013 r. przez 
Niderlandy na finansowanie środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu 

grypy ptaków 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5342) 

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) 

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. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 (2) ustanowiono zasady dotyczące wypłacania wkładu finansowego 
Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu niektórych chorób 
zwierzęcych, w tym grypy ptaków. W art. 7 tego rozporządzenia określono, jakie dokumenty musi złożyć 
państwo członkowskie występujące z wnioskiem o wkład finansowy Unii oraz terminy składania tych 
dokumentów. 

(2)  Decyzją wykonawczą Komisji 2012/667/UE (3) wysokość wkładu finansowego Unii w wydatki poniesione w 
2011 r. przez Niderlandy w ramach środków zwalczania grypy ptaków ustalono na 429 425,74 EUR. 

(3)  W decyzji wykonawczej Komisji 2013/775/UE (4) przewidziano wkład finansowy Unii przyznany Niderlandom 
na pokrycie wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków zwalczania grypy 
ptaków w 2012 i 2013 r. na podstawie decyzji Rady 2009/470/WE (5). Zgodnie ze wspomnianą decyzją 
wykonawczą na rzecz tego państwa członkowskiego została wypłacona pierwsza transza w wysokości 
210 000,00 EUR za 2012 r. i pierwsza transza w wysokości 250 000,00 EUR za 2013 r. jako część wkładu 
finansowego Unii. Decyzja wykonawcza 2013/775/UE stanowi również, że kwota wkładu finansowego Unii ma 
zostać ustalona w późniejszej decyzji, którą należy przyjąć zgodnie z procedurą, o której mowa we wspomnianej 
decyzji Rady. 

(4)  W rozporządzeniu (UE) nr 652/2014 określono płatności, jakie należy dokonać na rzecz państw członkowskich 
w takich okolicznościach. W związku z tym przewidziano przyjęcie aktów wykonawczych ustanawiających wkład 
finansowy. Jednocześnie wspomnianym rozporządzeniem uchylono decyzję Rady 2009/470/WE, a odniesienia 
do tej decyzji należy rozumieć jako odniesienia do rozporządzenia (UE) nr 652/2014. 

(5)  W drodze decyzji wykonawczych 2012/667/UE i 2013/775/UE spełniono wymogi rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (6), w szczególności jego art. 84. 
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(1) Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1. 
(2) 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). 

(3) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/667/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione 
w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, przedsięwziętych w celu zwalczania ptasiej grypy w Niderlandach w 2011 r. 
(Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 47). 

(4) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/775/UE z dnia 17 grudnia 2013 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). 

(5) Decyzja Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30). 
(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad 

finansowych 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). 



(6) Na podstawie wyników audytu na miejscu, prowadzonego przez właściwą służbę audytową, uznano kwalifiko
walność dodatkowych wydatków w wysokości 13 278,64 EUR, zgodnie z decyzjami, o których mowa w 
motywie drugim, a zatem kwotę wkładu finansowego Unii za 2011 r. można ustalić na poziomie 
442 704,38 EUR. W związku z tym oprócz transzy już wypłaconej należy przyznać ostateczną transzę uzupeł
niającą w wysokości 13 278,64 EUR. 

(7)  W dniu 14 lutego 2014 r. Niderlandy przedłożyły Komisji oficjalny wniosek o zwrot, któremu towarzyszyły: 
sprawozdanie finansowe, dokumenty potwierdzające oraz sprawozdanie epidemiologiczne na temat każdego 
gospodarstwa, w którym zwierzęta zostały poddane ubojowi i zniszczone. Kwota, o której zwrot wnioskowano, 
wynosi 417 663,71 EUR za 2012 r. i 616 592,33 EUR za 2013 r. Jednakże po przeanalizowaniu dokumentów 
przedłożonych przez to państwo członkowskie kwoty 17 548,46 EUR i 40 018,73 EUR uznano za niekwalifi
kujące się do zwrotu zgodnie z przepisami art. 5 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. 

(8)  W związku z tym ostateczny wkład za 2012 r. i 2013 r. można odpowiednio ustalić na kwoty 400 115,25 EUR 
i 576 573,60 EUR, stanowiące różnicę między kwotą, o której zwrot wnioskowano, a kwotą niekwalifikującą się 
do zwrotu. Po odjęciu pierwszych transz, o których mowa w motywie trzecim, saldo do wypłacenia na rzecz 
Niderlandów za 2012 r. i 2013 r. można ustalić odpowiednio na 190 115,25 EUR i 326 573,60 EUR. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Ostateczny uzupełniający wkład finansowy Unii przeznaczony na wydatki poniesione przez Niderlandy w 2011 r. na 
finansowanie środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu grypy ptaków, ustala się na kwotę 
13 278,64 EUR. 

Artykuł 2 

1. Wkład finansowy Unii przeznaczony na wydatki poniesione przez Niderlandy w 2012 r. na finansowanie środków 
stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu grypy ptaków, ustala się na kwotę 400 115,25 EUR. 

2. Saldo wkładu finansowego Unii, które pozostaje do wypłaty Niderlandom, ustala się na 190 115,25 EUR. 

Artykuł 3 

1. Wkład finansowy Unii przeznaczony na wydatki poniesione przez Niderlandy w 2013 r. na finansowanie środków 
stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu grypy ptaków, ustala się na kwotę 576 573,60 EUR. 

2. Saldo wkładu finansowego Unii, które pozostaje do wypłaty Niderlandom, ustala się na 326 573,60 EUR. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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