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HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 21.)

a 2006-os egyesült királyságbeli madárinfluenza elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek
keretében felmerülő kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

(az értesítés a C(2007) 6687. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2008/27/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) Az Egyesült Királyságban 2006-ban madárinfluenza tört
ki. E betegség megjelenése komoly veszélyt jelentett a
Közösség állatállományára.

(2) A betegség terjedésének mielőbbi megelőzése és felszá-
molása érdekében a Közösségnek a 90/424/EGK határo-
zatban megállapítottak szerint pénzügyileg hozzá kell
járulnia a tagállam által a betegség leküzdése céljából
bevezetett biztonsági intézkedések keretében viselt támo-
gatható kiadásokhoz.

(3) A 2006. évi madárinfluenza egyesült királyságbeli leküz-
dését célzó biztonsági intézkedéseket szolgáló közösségi

pénzügyi hozzájárulás odaítéléséről szóló, 2007. április
25-i 2007/272/EK bizottsági határozat (2) 50 %-os pénz-
ügyi hozzájárulást biztosított a közösségi támogatásra
jogosult, a betegség leküzdésére irányuló intézkedések
végrehajtásához kapcsolódó kiadások esetében.

(4) Az említett határozat értelmében az Egyesült Királyság
által 2007. május 18-án benyújtott kérelem, valamint a
90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állat-
betegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány
közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megálla-
pításáról szóló, 2005. február 28-i 349/2005/EK bizott-
sági rendelet (3) 7. cikkében meghatározott igazoló okmá-
nyok alapján a közösségi pénzügyi hozzájárulást ki kell
fizetni.

(5) E megfontolásokra való tekintettel meg kell állapítani a
2006-os egyesült királyságbeli madárinfluenza felszámo-
lása kapcsán felmerülő támogatható kiadásokhoz történő
közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes összegét.

(6) A közösségi állat-egészségügyi szabályoknak megfelelően
végzett bizottsági ellenőrzések eredményei, valamint a
közösségi pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó
feltételek alapján a benyújtott kiadások teljes összege
nem tekinthető támogathatónak.
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(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 115., 2007.5.3., 24. o.
(3) HL L 55., 2005.3.1., 12. o.



(7) A bizottsági észrevételekről, a támogatható kiadások
kiszámításának módjáról és a zárókövetkeztetésekről
2007. október 5-én kelt levélben tájékoztatták az Egye-
sült Királyságot.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006-os egyesült királyságbeli madárinfluenza felszámolása
kapcsán felmerülő kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi

hozzájárulás teljes összege a 2007/272/EK határozat értelmében
385 363,67 EUR.

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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