
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 24.)

a 2007-ben az észtországi Newcastle-betegség elleni küzdelemre irányuló biztonsági
intézkedésekhez nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2008) 3723. számú dokumentummal történt)

(Csak az észt nyelvű szöveg hiteles)

(2008/623/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 4. cikke (2) 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. A fenti
határozat 4. cikke (2) bekezdésének értelmében a tagálla
moknak a Newcastle-betegség felszámolására irányuló
egyes intézkedések költségéhez pénzügyi hozzájárulást
kell kapniuk.

(2) A 90/424/EGK határozat 3. cikkének (5) bekezdése és
4. cikkének (2) bekezdése meghatározza a tagállami költ
ségeknek a közösségi pénzügyi hozzájárulás által fedez
hető hányadát.

(3) A Newcastle-betegség felszámolására irányuló biztonsági
intézkedésekhez nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájá
rulás kifizetését a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos
járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire
és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i
349/2005/EK bizottsági rendelet (2) szabályozza.

(4) 2007-ben Észtországban Newcastle-betegség tört ki. E
betegség megjelenése komoly veszélyt jelent a Közösség
állatállományára. Észtország a 90/424/EGK határozat
3. cikkének (2) bekezdésével összhangban intézkedéseket
hozott a betegség megfékezésére.

(5) Észtország teljes mértékben eleget tett a 90/424/EGK
határozat 3. cikkének (3) bekezdésében és a
349/2005/EK rendelet 6. cikkében előírt műszaki és
adminisztratív kötelezettségeinek.

(6) 2007. október 6-án Észtország benyújtotta a Newcastle-
betegség felszámolását célzó intézkedések során felmerült
költségek becslését.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Észtországnak nyújtott közösségi pénzügyi
hozzájárulás

A Közösség részéről Észtország számára a 90/424/EGK határo
zat 3. cikke (2) bekezdésében és 4. cikke (2) értelmében a
Newcastle-betegség elleni küzdelem céljából 2007-ben megho
zott intézkedésekkel kapcsolatban e tagállamra háruló költségek
fedezésére pénzügyi hozzájárulás nyújtható.

2. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak az Észt Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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