
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. november 6.)

az állatok azonosításával és nyomon követhetőségével kapcsolatos OIE-tevékenységeket támogató
2009-es közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(2008/849/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
20. cikkére,

mivel:

(1) A 90/424/EGK határozat értelmében a Közösség
végezhet olyan műszaki és tudományos tevékenységeket,
amelyek szükségesek a Közösség állat-egészségügyi jogal
kotásához és az állat-egészségüggyel kapcsolatos oktatás
vagy képzés fejlesztéséhez, illetve segítheti a tagállamokat
vagy a nemzetközi szervezeteket ilyen tevékenységekben.

(2) Az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) az állategész
ségügy nemzetközi szintű javításáért és az állatok és az
azokból származó termékek nemzetközi kereskedelmére
vonatkozó szabványok meghatározásáért felelős
kormányközi szervezet. Az OIE jelenleg az állatok
azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozó
iránymutatások kialakításán dolgozik. Elfogadásukat
követően ezek az iránymutatások az egészségügyi és
növény-egészségügyi intézkedésekről szóló WTO-megál
lapodással összhangban, nemzetközi referenciaszabvá
nyok lesznek. Az iránymutatások az Állat-egészségügyi
Világszervezet tagországai, köztük az EU tagállamok
által végrehajtott bármely jogszabály alapjául szolgálnak
majd. Ezért az iránymutatások közvetlen és jelentős
hatással lesznek a közösségi állat-egészségügyi jogszabá
lyok alakulására. Tekintettel az állatok és az állati eredetű
termékek kereskedelmének jelentőségére, az EU számára
fontos, hogy a jövőbeli OIE-szabványok a lehető legkö
zelebb legyenek a jelenlegi és a jövőbeli közösségi jogsza
bályokhoz.

(3) A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó új uniós
állat-egészségügyi stratégiáról szóló, a Tanácshoz, az
Európai Parlamenthez, a Gazdasági és Szociális Bizott
sághoz és a Régiók Bizottságához intézett bizottsági
közlemény szerint az új állat-egészségügyi stratégia
egyik legfőbb eszköze az állatok nyomon követhetősége.
Ebben az összefüggésben célszerű a közösségi szabvá
nyok nemzetközi szinten történő tevékeny előmozdítása.

(4) Az OIE az állatok azonosításáról és nyomon követhető
ségéről szóló konferenciát tervez, amelynek célja az
azonosításra és nyomon követhetőségre szolgáló nemzet
közi szabványok világszerte megvalósuló támogatása. Ez

a konferencia jelentős hatással lesz az állatok azonosítá
sára és nyomon követhetőségére szolgáló nemzetközi
szabványok további alakulására. Ezért helyénvaló közös
ségi pénzügyi hozzájárulást nyújtani az OIE-konferencia
részére.

(5) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalma
zandó Költségvetési Rendeletről szóló 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rész
letes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december
23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (2)
168. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említetteknek
megfelelően az OIE e téren tényleges monopolhelyzetben
van; pályázati felhívásra tehát nincs szükség.

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

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja az Állat-egészségügyi Világszervezet
(OIE) által 2009-ban szervezendő, az állatok azonosításáról és
nyomon követhetőségéről szóló konferenciához nyújtott, az
összes támogatható költségek legfeljebb 33 %-át kitevő közös
ségi társfinanszírozást jelentő 150 000 EUR összegű közösségi
pénzügyi hozzájárulást.

2. cikk

Az 1. cikkben elrendelt pénzügyi hozzájárulást az Európai
Közösségek 2009. évi költségvetésének 17 04 02 01 költségve
tési tételéből kell finanszírozni.

Az 1. cikkben elrendelt pénzügyi hozzájáruláshoz pályázati
felhívás nélkül kötnek támogatási megállapodást az Állat-egész
ségügyi Világszervezettel (OIE), mivel az OIE az állategészségügy
világszerte megvalósuló javításáért felelős kormányközi szer
vezet, amely tényleges monopolhelyzetben van.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 6-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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