
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2291 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/722/UE w odniesieniu do maksymalnej kwoty wkładu 
finansowego Unii na rzecz programu zwalczania wścieklizny na Łotwie w roku 2014 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8607) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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. 27 ust. 5, 

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 (2), w szczególności jego art. 13 ust. 3 i 5 i art. 45 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  w art. 11 ust. 3 decyzji wykonawczej Komisji 2013/722/UE (3) zatwierdzono wieloletni program zwalczania 
wścieklizny przedstawiony przez Łotwę na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

(2)  Zgodnie z art. 11 ust. 6 lit. c) ppkt (vi) decyzji wykonawczej 2013/722/UE maksymalną kwotę wkładu 
finansowego Unii na rzecz programu zwalczania wścieklizny przedstawionego przez Łotwę w 2014 r. ustalono 
początkowo na 1 225 000 EUR. Zgodnie z art. 11 ust. 7 lit. c) ppkt (ii) tej decyzji maksymalną kwotę wkładu na 
rzecz części programu, która ma być wdrażana w strefie buforowej Białorusi, ustalono na 475 000 EUR. 

(3) W wyniku przeprowadzonej przez Komisję oceny okresowych sprawozdań technicznych i finansowych przedsta
wionych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 27 ust. 7 decyzji 2009/470/WE, które to sprawozdania 
dotyczyły wydatków poniesionych na finansowanie programów zwalczania w 2014 r., decyzją wykonawczą 
Komisji 2014/925/UE (4) zmieniono wysokość maksymalnych kwot przewidzianych dla tych programów. 

(4)  W art. 5 ust. 17 decyzji wykonawczej Komisji 2014/925/UE zmieniono art. 11 ust. 6 lit. c) ppkt (vi) decyzji 
wykonawczej 2013/722/UE oraz ustalono na poziomie 400 000 EUR maksymalną kwotę wkładu finansowego 
Unii na rzecz programu zwalczania wścieklizny przedstawionego przez Łotwę w 2014 r. W art. 5 ust. 18 decyzji 
wykonawczej Komisji 2014/925/UE zmieniono art. 11 ust. 7 lit. c) ppkt (ii) decyzji wykonawczej 2013/722/UE 
oraz ustalono także na poziomie 400 000 EUR maksymalną kwotę wkładu finansowego Unii na rzecz części 
tego programu, która ma być realizowana w strefie buforowej na granicy z Białorusią. 

9.12.2015 L 323/27 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30. 
(2) Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1. 
(3) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/722/UE z dnia 29 listopada 2013 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład 

finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione 
przez państwa członkowskie na 2014 r. i na lata następne (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 101). 

(4) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/925/UE z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania, 
kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2014 i zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/722/UE w 
odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na określone programy zatwierdzone tą decyzją (Dz.U. L 363 z 18.12.2014, 
s. 173). 



(5)  W nowo ustalonej maksymalnej kwocie wkładu finansowego Unii na rzecz programu zwalczania wścieklizny 
przedstawionego przez Łotwę w 2014 r. wystąpił błąd. W szczególności, zgodnie ze zmienionym art. 11 ust. 6 
lit. c) ppkt (vi) i art. 11 ust. 7 lit. c) ppkt (ii) decyzji wykonawczej 2013/722/UE, jeżeli część tego programu, 
która ma być realizowana w strefie buforowej na granicy z Białorusią, zostałaby prawidłowo przeprowadzona, a 
400 000 EUR wykorzystane, nie byłoby więcej środków w ramach wkładu finansowego Unii dla części tego 
programu, która ma być realizowana na Łotwie. Nie jest to spójne z globalną strategią zwalczania wścieklizny w 
Unii Europejskiej, ponieważ opiera się ona na eliminacji choroby w państwach członkowskich oraz tworzeniu 
stref buforowych wzdłuż granic zewnętrznych Unii, aby zapobiec ponownemu wprowadzeniu choroby. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2013/722/UE z należytym uwzględnieniem 
okresowego sprawozdania technicznego i finansowego przedłożonego przez Łotwę w odniesieniu do realizacji 
programu zwalczania wścieklizny w 2014 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 11 ust. 6 lit. c) ppkt (vi) decyzji wykonawczej 2013/722/UE otrzymuje brzmienie: 

„(vi)  800 000 EUR dla Łotwy;”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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