
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. július 27.)

az élelmiszer-biztonság, az állategészségügy és állatjóllét, valamint az állattenyésztési technika
területét érintő tanulmányok, hatásvizsgálatok és értékelések finanszírozásáról

(2006/527/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
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 igazgatá-
sáról való elszámolás és – különösen az eredményorien-
tált igazgatás összefüggésében – a tapasztalatcsere
előmozdítása érdekében.

(3) E feladatok elvégzése érdekében 2004 utolsó negyedéve
során nyílt eljárást követően közzétettek egy, az élelmi-
szer-biztonság, az állategészségügy és állatjóllét, valamint
az állattenyésztési technika szakpolitikai területeit lefedő
értékelésre vonatkozó keretszerződéssel kapcsolatos aján-
lattételi felhívást

(4) E keretszerződést 2005. június 18-án kötötték meg 24
hónapos időszakra. E keretszerződés már jelenleg is rele-
váns információkat biztosít, amelyek a közösségi döntés-
hozatal alapját képezik.

(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, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HU2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/37

(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/53/EK határozattal
(HL L 29., 2006.2.2., 37. o.) módosított határozat.



MELLÉKLET

Terület:

Élelmiszer-biztonság, állategészségügy és állatjóllét, valamint állattenyésztési technika

Jogalap:

Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK határozat

Feladatok:

— A bizottsági javaslatok kidolgozását és elkészítését elősegítő különböző típusú tanulmányok és egyéb szolgáltatások

— Előzetes értékelések/hatásvizsgálatok

— Félidős és utólagos értékelések

A Bizottság 2007-es éves stratégiai tervében elsődleges célként szerepelnek az EU jövőbeli állat-egészségügyi szakpoliti-
kájának (2007–2013) kidolgozását és elkészítését elősegítő tanulmányok és egyéb szolgáltatások. E tanulmányok kivite-
lezéséről a folyamatban lévő közösségi állat-egészségügyi szakpolitikai értékelés következtetésének és javaslatának megfe-
lelően döntenek.

Előirányzatok 2006-ra:

17 04 02 – Egyéb intézkedések az állategészségügy, az állatjóllét és a közegészségügy területén: 900 000 euro

Költségvetés:

900 000 euro a keretszerződés második évében

A tervezett egyedi intézkedések száma:

Körülbelül 6

Valamennyi intézkedés a közös közbeszerzési szabályok hatálya alá tartozik: ebben az esetben a meglévő keretszerződés
alkalmazása.

HUL 208/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.7.29.


