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Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä heinäkuuta 1991,
yhteisön rahoitusosuuden yksityiskohdista eläinlääkintäviranomaiset yhdistävän tietokoneverkon
(Animo) perustamiseksi
(91/426/ETY)
(EYVL L 234, 23.8.1991, s. 27)
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▼B
KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä heinäkuuta 1991,
yhteisön rahoitusosuuden yksityiskohdista eläinlääkintäviranomaiset yhdistävän tietokoneverkon (Animo) perustamiseksi
(91/426/ETY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön
sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä
kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/68/ETY (2), ja
erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä
kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (3), sellaisena
kuin se on muutettuna päätöksellä 91/133/ETY (4), ja erityisesti sen 37
artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että
elävien eläinten ja tiettyjen tuotteiden eläinlääkäritarkastuksia koskevan
uuden strategian vuoksi on välttämätöntä luoda eläinlääkintäviranomaiset yhdistävä tietokoneverkko, jonka yhteinen nimi on Animo,
eläinlääkintäviranomaiset yhdistävästä tietokoneverkosta (Animo)
tehdyssä komission päätöksessä 91/398/ETY (5) vahvistetaan tietokoneverkon yleisen rakenteen perusperiaatteet,
on määrättävä yhteisön osallistumisesta rahoitukseen uuden tarkastusohjelman toteuttamisen helpottamiseksi, ja
tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1
Yhteisön osuudeksi eläinlääkintäviranomaiset yhdistävän tietokoneverkon (Animo) luomisen rahoituksesta vahvistetaan:
— 50 prosenttia päätöksen 91/398/ETY 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen laitteiden
osalta, kuitenkin enintään 1 750 ecua laitteet hankkinutta yksikköä
kohden,
— 50 prosenttia päätöksen 91/398/ETY 2 artiklan 2 kohdan toisessa ja
neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettujen laitteiden osalta,
kuitenkin enintään 250 ecua laitteet hankkinutta yksikköä kohden.
2
Yhteisön rahoitus koskee enintään 2 000:ta yksikköä koko verkon
osalta.
2 artikla
1
Komissio korvaa 1 artiklassa tarkoitetut kulut jäsenvaltioille asiakirjojen esittämistä vastaan.
2
Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut
asiakirjat viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän päätöksen tiedoksi
antamisesta. ►M1 Siltä osin kuin kyse 1 artiklan 1 kohdan toisessa
luetelmakohdassa tarkoitetuista kustannuksista, asiakirjat, ohjelmiston
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▼B
testaukseen liittyvät todistusasiakirjat mukaan lukien, on kuitenkin
toimitettava viimeistään 11 päivänä joulukuuta 1992. ◄
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

