
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. június 27.)

a 2007-es lengyelországi madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő
közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2008) 3047. számú dokumentummal történt)

(Csak a lengyel nyelvű szöveg hiteles.)

(2008/557/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 meghatározza azokat az eljárá-
sokat, amelyek a különleges állat-egészségügyi intézkedé-
sekhez – beleértve a biztonsági intézkedéseket – történő
közösségi pénzügyi hozzájárulást szabályozzák. Az emlí-
tett határozat 3a. cikke szerint a tagállamok a madárinf-
luenza felszámolását célzó egyes intézkedések költségei
vonatkozásában közösségi pénzügyi hozzájárulásban
részesülhetnek.

(2) A 90/424/EGK határozat 3a. cikkének (3) bekezdése
szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy a tagál-
lamoknál felmerülő költségek hány százaléka fedezhető
közösségi pénzügyi hozzájárulásból.

(2) Lengyelországban 2007-ben kitört a madárinfluenza. E
betegség megjelenése komoly veszélyt jelent a Közösség
állatállományára. Lengyelország a 90/424/EGK határozat
3a. cikke (2) bekezdésének megfelelően intézkedéseket
hozott a járvány leküzdésére.

(4) Lengyelország teljes mértékben eleget tett a 90/424/EGK
határozat 3. cikkének (3) bekezdésében és 3a. cikkének
(2) bekezdésében, valamint a 349/2005/EK bizottsági
rendelet (2) 6. cikkében előírt technikai és adminisztratív
kötelezettségeinek.

(5) Lengyelország 2008. február 4-én és 2008. március 13-
án benyújtotta a Bizottsághoz a felmerülő költségekkel
kapcsolatos információkat, majd ezt követően is tájékoz-
tatta a Bizottságot a kompenzációs költségekről és a
működési kiadásokról.

(6) A 90/424/EGK határozatnak a 2006/53/EK tanácsi hatá-
rozattal (3) történő módosítását követően a madárinf-
luenza már nem tartozik a 349/2005/EK bizottsági ren-
delet hatálya alá. Ezért ebben a határozatban kifejezetten
elő kell írni, hogy Lengyelország számára csak akkor
nyújtható közösségi pénzügyi hozzájárulás, ha eleget
tesz az említett rendeletben meghatározott egyes szabá-
lyoknak.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Lengyelországnak nyújtott közösségi pénzügyi
hozzájárulás

(1) Lengyelország közösségi pénzügyi hozzájárulásban része-
sülhet azon költségekre vonatkozóan, amelyek e tagállam
számára a 2007-es madárinfluenza leküzdését célzó, a
90/424/EGK határozat 3a. cikke (2) bekezdése szerinti intézke-
dések meghozatalával kapcsolatosan merültek fel.

(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 értelemszerűen alkalmazni.

HU2008.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/15

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



2. cikk

A kifizetés szabályai

Az 1. cikkben előírt közösségi pénzügyi hozzájárulás részeként 845 000,00 EUR kerül kifizetésre első
részletként.

3. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak a Lengyel Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

HUL 180/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.9.


