
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 23.)

a 2006-os hollandiai madárinfluenza elleni küzdelemre irányuló biztonsági intézkedésekhez történő
közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2007) 1746. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2007/270/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 3.
cikke (3) bekezdésére és 3a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 90/424/EGK határozat megállapítja a különleges állat-
egészségügyi intézkedésekhez, beleértve a biztonsági
intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájáru-
lást szabályozó eljárásokat. A 2006/53/EK határozattal (2)
módosított 90/424/EGK határozat előírja, hogy a
Közösség nyújtson pénzügyi hozzájárulást a tagálla-
moknak a madárinfluenza felszámolására irányuló intéz-
kedések meghozatalával járó egyes költségek fedezéséhez.

(2) 2006-ban Hollandiában madárinfluenza tört ki. E
betegség megjelenése komoly veszélyt jelent a Közösség
állatállományára. A 90/424/EGK határozat 3a. cikkének
(2) bekezdése értelmében Hollandia intézkedéseket tett a
betegség felszámolására.

(3) A közösségi pénzügyi hozzájárulás kifizetésének az a
feltétele, hogy ténylegesen végrehajtsák a tervezett intéz-
kedéseket, az illetékes hatóságok pedig az összes szük-
séges információt átadják a meghatározott határidőn
belül.

(4) A 90/424/EGK határozatnak a 2006/53/EK határozattal
történő módosítását követően a madárinfluenza már nem
tartozik a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járvá-
nyos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a
kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabá-
lyok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i

349/2005/EK bizottsági rendelet (3) hatálya alá. Emiatt
kifejezetten elő kell írni jelen határozatban, hogy a
Hollandia számára nyújtandó pénzügyi hozzájárulás felté-
tele az, hogy eleget tesznek a 349/2005/EK rendelet
egyes szabályainak.

(5) A 90/424/EGK határozat 3a. cikkének (3) bekezdése
előírja, hogy a közösségi pénzügyi hozzájárulás a tagál-
lamot terhelő támogatható költségek 50 %-a kell, hogy
legyen.

(6) Hollandia teljes mértékben teljesítette a 90/424/EGK
határozat 3. cikkének (3) bekezdésében és 3a. cikke (2)
bekezdésében előírt technikai és igazgatási kötelezettsé-
geket. Hollandia információkat továbbított a Bizottsághoz
2006. augusztus 30-án a betegség kitöréséhez kapcsoló-
dóan felmerült költségekről, ezt követően pedig folyama-
tosan biztosította a szükséges információkat a kompen-
zációs költségekre és a működési kiadásokra vonatko-
zóan.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Közösségi pénzügyi hozzájárulás

(1) A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújthat Hollan-
diának a szóban forgó tagállamnak a 90/424/EGK határozat
3a. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a 2006-os madárinf-
luenza felszámolását célzó intézkedések során felmerült költsé-
geihez.

A közösségi pénzügyi hozzájárulás a támogatható kiadások
50 %-át jelenti.

(2) E határozat alkalmazásában a 349/2005/EK rendelet 2–5.
cikkét, 7. és 8. cikkét, 9. cikkének (2), (3) és (4) bekezdését,
valamint 10. cikkét kell alkalmazni értelemszerűen.

HUL 115/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.5.3.

(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rende-
lettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(2) HL L 29., 2006.2.2., 37. o. (3) HL L 55., 2005.3.1., 12. o.



2. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak a címzettje a Holland Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 23-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HU2007.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/21


