
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. június 24.)

az élelmiszerbiztonság, az állategészségügy és állatjólét, valamint az állattenyésztési technika
területét érintő tanulmányok, hatásvizsgálatok és értékelések finanszírozásáról

(2005/472/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.
cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A 90/424/EGK határozat értelmében a Közösség
meghozza a Közösség állat-egészségügyi jogszabályaihoz
és az állatorvosi oktatás vagy képzés fejlesztéséhez szük-
séges technikai és tudományos intézkedéseket, vagy segíti
a tagállamokat ebben.

(2) A kiadási programok tanulmányai, hatásvizsgálatai, vala-
mint a rendszeres és a megfelelő időben történő értéke-
lései az Európai Bizottság (EB) számára meghatározott
prioritást jelentenek az elosztott támogatások igazgatása
esetében egy elszámolási eszköz biztosítása és különösen
egy eredményorientált igazgatás tekintetében a tapaszta-
latcsere támogatása érdekében.

(3) E feladatok elvégzése érdekében az élelmiszerbiztonság,
az állategészségügy és állatjólét, valamint az állattenyész-
tési technika politikai területein 2004 utolsó negyedéve
során egy nyílt eljárást követően közzétesznek egy, az
értékelésre vonatkozó keretszerződéssel kapcsolatos aján-
lattételi felhívást.

(4) E keretszerződés várhatóan magas minőséget, megfelelő
időben érkező és releváns információt biztosít, amely a
közösségi döntéshozatal alapját képezi majd.

(5) Valamennyi egyéni feladat egyedi megállapodások tárgyát
képezi. E megállapodásokat a Bizottság és a kiválasztott
szerződő fél között kell megkötni a keretszerződésben
meghatározottak alapján.

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

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az e határozat mellékletében meghatározott intézkedéseket
azok finanszírozása céljából jóváhagyták.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 24-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított határozat.



MELLÉKLET

Terület: élelmiszerbiztonság, állategészségügy és állatjólét, valamint állattenyésztési technika.

Jogalap: az állategészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK határozat.

Feladatok:

— a bizottsági javaslatok kidolgozását és elkészítését támogató különböző típusú tanulmányok és más szolgáltatások,

— előzetes értékelések és hatásvizsgálatok,

— félidős és utólagos értékelések.

A 2005-re kitűzött prioritások az 1995–2004-es közösségi állat-egészségügyi politika értékelése és a jövőre vonatkozó
lehetséges politikai opciók (beleértve a kockázatfinanszírozási modellt az állatállományban előforduló járványok esetében)
meghatározása.

Előirányzatok 2005-re:

— 17 04 02 – egyéb intézkedések az állategészségügy, az állatjóllét és a közegészségügyi területén: 500 000 euró,

— 17 01 04 04 – kísérleti tanulmány: kockázati finanszírozási modell az állatállományban előforduló járványok esetében
– igazgatási költségek: 500 000 euró.

Költségvetés: legfeljebb 1 000 000 euró a keretszerződés első évében.

A tervezett egyedi intézkedések száma: körülbelül 6.

Valamennyi intézkedés a közös közbeszerzési szabályok hatálya alá tartozik: Ebben az esetben a meglévő keret-
szerződés alkalmazása.
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