
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 27.)

az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedéseknek az állatokkal, állati termékekkel, növé-
nyekkel, növényi termékekkel és egyéb árucikkekkel folytatott kereskedelemre, illetve az állatjólétre
való alkalmazásáról szóló, az EK és Chile között kötött megállapodás keretében az állatjólétről szóló

nemzetközi szeminárium szervezéséhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(2004/907/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) Az EK és Chile között létrejött, az egészségügyi és
növény-egészségügyi intézkedéseknek az állatokkal, állati
termékekkel, növényekkel, növényi termékekkel és egyéb
árucikkekkel folytatott kereskedelemre és az állatjólétre
való alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban:
„a megállapodás”) – tekintettel az állatjólét jelentőségére
és ennek állat-egészségügyi vonatkozására – célként tűzi
ki az állatjóléti előírások kidolgozását, valamint ezen előí-
rások megvizsgálását, a nemzetközi előírásokkal foglal-
kozó illetékes szervezetek által tett előrelépések figyelem-
bevételével. A megállapodás IC. függeléke szerint azt
különösen az állatok elkábításával és leölésével kapcso-
latos állatjóléti előírások kidolgozására kell alkalmazni.

(2) A megállapodásban szereplő közös irányítóbizottság által
létrehozott, az állatjóléttel foglalkozó különmunkacso-
port a megállapodás célkitűzéseinek hatékonyabb elérése
érdekében arra a következtetésre jutott, hogy hasznos
lenne a tudományos szakvéleményről szóló információ-
csere megvalósítása, valamint a két fél tudományos
szakemberei között aktív kapcsolatok létrehozása.

(3) 2004 novemberében a chilei Mezőgazdasági Miniszté-
rium és az Európai Bizottság chilei Delegációja nemzet-
közi szemináriumot szervez Santiagoban (Chile) az állat-
jólétről azzal a céllal, hogy elősegítse a megállapodásnak
az állatjóléti előírások területén megvalósuló közös mege-
gyezésre vonatkozó célkitűzését.

(4) A 90/424/EGK határozat értelmében a Közösség magára
vállalja a Közösség állat-egészségügyi jogszabályainak
kidolgozásához, valamint az állat-egészségügyi oktatás
vagy továbbképzés fejlesztéséhez szükséges műszaki és
tudományos intézkedéseket.

(5) A Közösség azon kötelezettségével összhangban, hogy
közösségi politikái megfogalmazása és végrehajtása
során teljes figyelmet kell fordítania az állatjóléti követel-
ményekre, illetve a megállapodás azon céljával egyetér-
tésben, hogy a felek az állatok védelmére irányuló állat-
jóléti előírásokkal kapcsolatosan közös megegyezésre
jussanak, helyénvaló, hogy a Közösség támogassa az
említett szeminárium megszervezését, melynek ered-
ménye elősegíti a Közösség állat-egészségügyi jogszabá-
lyainak, illetve állat-egészségügyi oktatásának vagy
továbbképzésének e kérdéskörben való továbbfejlesztését.

(6) Tekintettel az állat-egészségügyi oktatásnak vagy tovább-
képzésnek az állatjólét területén való továbbfejlesztésére,
helyénvaló, hogy a nyitott ajánlati felhívás keretében
megszervezendő szeminárium eredményeinek közzététe-
lével és terjesztésével a Közösség támogatást nyújtson –

beleértve a szeminárium tudományos eljárásainak terjesz-
téséből és közzétételéből fakadó költségek fedezését.

(7) Helyénvaló, hogy a fent említett pénzügyi támogatás kifi-
zetését a szeminárium egyik szervezője, az Európai
Bizottság chilei Delegációja koordinálja.

(8) A Közösség számára a szeminárium megszervezésének
támogatásához szükséges pénzügyi forrásokat ezért a
tervezett szeminárium eredményes végrehajtásától
függően kell bevonni és kell odaítélni.

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

HUL 381/80 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.28.

(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003/99/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.)
módosított határozat.



A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az EK és Chile között létrejött, az egészségügyi és növény-
egészségügyi intézkedéseknek az állatokkal, állati termékekkel,
növényekkel, növényi termékekkel és egyéb árucikkekkel folyta-
tott kereskedelemre, valamint az állatjólétre való alkalmazásáról
szóló megállapodás keretében az állatjólétről szóló nemzetközi
szeminárium szervezésének támogatását célzó fellépésnek az
Európai Unió 2004-es költségvetésének 17.4.02. költségvetési
tételéből történő finanszírozását legfeljebb 35 000 euro összegig
jóváhagyják. Különösen a Közösség által vállalt, a szeminárium

tudományos eljárásainak közzétételéből és terjesztéséből fakadó
költségek finanszírozásának mértéke összesen nem haladhatja
meg a 35 000 eurót.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 27-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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