
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. május 31.)

a 2005/436/EK határozatnak a 911100MTF/INT/003/EGK (TFEU 970089129) vagyonkezelői alap
számára nyújtott közösségi fizetési hozzájárulás tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 2076. számú dokumentummal történt)

(2006/447/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június
26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 12.
és 13. cikkére,

mivel:

(1) A Közösségnek az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezetével különösen a FAO ragadós száj- és köröm-
fájás elleni védekezésre létrehozott európai bizottsága
által folytatott tevékenység tekintetében történő együtt-
működésről szóló, 2005. június 13-i 2005/436/EK
bizottsági határozattal (2) a Közösségnek a
911100MTF/INT/003/EGK (TFEU 970089129) vagyon-
kezelői alappal (a továbbiakban: vagyonkezelői alap)
szembeni fizetési kötelezettségét négyéves időszakra
legfeljebb 4 500 000 euro összegben határozták meg.

(2) A 2005/436/EK határozatnak megfelelően az Európai
Közösségek Bizottsága és az ENSZ Élelmezési és Mező-
gazdasági Szervezete 2005. szeptember 1-jén végrehajtási
megállapodást kötött a vagyonkezelői alap felhasználá-
sáról és működéséről.

(3) Új vírustípusok és vírustörzsek megjelenése, valamint az
ellenőrzési intézkedések regionális szintű gyengülése
figyelembe vételével, amelyet csak súlyosbít a madárinf-
luenza ezzel egyidejű jelenléte, a Közösségnek – a
ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre létrehozott

európai bizottsággal (EUFMD) szoros együttműködésben
és a vagyonkezelői alap felhasználásával – járványvédelmi
intézkedések meghozatalára kell felkészülnie, ideértve a
vészvakcinázási kampányt is a szomszédos országokban.

(4) Ezért a vagyonkezelői alaphoz történő közösségi hozzá-
járulást négyéves időszakra 3 500 000 euróval –

4 500 000 euróról 8 000 000 euróra – kell emelni.

(5) Az összeg e kiigazítását figyelembe véve rendelkezéseket
kell hozni a végrehajtási megállapodás módosításainak
elfogadására vonatkozóan.

(6) Szükségszerű, hogy e határozat 2005. január 1-jétől
kezdődően visszamenőleges hatállyal bírjon annak érde-
kében, hogy a Közösség eleget tudjon tenni az ezen
időponttól számított négy éves időtartamra szóló kötele-
zettségeinek.

(7) A 2005/436/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2005/436/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) 2005 január 1-jétől a Közösségnek az (1) bekez-
désben említett alappal szembeni fizetési hozzájárulását
négyéves időszakra legfeljebb 8 000 000 euro összegben
határozzák meg.”

HU2006.6.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 176/105

(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/53/EK határozattal
(HL L 29., 2006.2.2., 37. o.) módosított határozat.

(2) HL L 151., 2005.6.14., 26. o.



2. A 2. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az összegnek a 2. cikk (1) bekezdésében megállapított kiigazítását figyelembe vevő bármilyen módo-
sításról, amelyet a végrehajtási megállapodáson kell elvégezni, az Európai Közösségek Bizottságának és az
ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének kell megegyeznie.”

Kelt Brüsszelben, 2006. május 31-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HUL 176/106 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.6.30.


