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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 17.)

az állategészségügy és az állatjólét területén a számítástechnikai támogatásra és tájékoztatási
intézkedésekre vonatkozó 2006. évi kiadások finanszírozásáról

(2006/575/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
17., 37. és 37a. cikkére,

mivel:

(1) A Traces-rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK hatá-
rozat módosításáról szóló, 2004. március 30-i
2004/292/EK bizottsági határozat (2) 2004. december
31-től kötelezővé tette a tagállamok számára a rend-
szerben való részvételt. Rendelkezni kell azokról a kiadá-
sokról, amelyek a rendszernek a vonatkozó állat-egész-
ségügyi jogszabályok fejlődésével és a Traces-rendszer
fejlesztésével összhangban történő frissítéséhez szüksé-
gesek, különösen a kockázatkezelés területén. A Traces
működési környezetének rendelkezésre állásához és stabi-
litásához kapcsolódó műszaki előírások, valamint a
biztonsági követelmények miatt számítógépes eszközök
beszerzésére és egy kizárólag ezzel a rendszerrel foglal-
kozó megfigyelő és karbantartó csoport felállítására is
szükség van. Ezenfelül a rendszer mindennapos haszná-
lata megerősített logisztikai támogatást tesz szükségessé,
figyelembe véve a megszerzett tapasztalatokat. A
Közösség pénzügyi hozzájárulása a 90/424/EGK tanácsi
határozat 37. és 37a. cikkén alapul.

(2) Az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló,
1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelv (3)
alapján az állatbetegségek kódolt formájának és bejelen-
tésük kódjainak a 82/894/EGK tanácsi irányelvnek
megfelelően történő meghatározásáról szóló, 2005.
március 1-i 2005/176/EK bizottsági határozat (4) által
létrehozott bejelentési rendszert technikailag naprakészen
kell tartani. A Közösség pénzügyi hozzájárulása a
90/424/EGK határozat 17. cikkén alapul.

(3) Az állategészségügy és az állatjólét területén a számítás-
technikai támogatásra és tájékoztatási intézkedésekre
vonatkozó 2005. évi kiadások finanszírozásáról szóló,
2005. augusztus 5-i 2005/607/EK bizottsági határo-
zattal (5) előirányzott, egy navigációs rendszerre vonat-
kozó előírásokról szóló tanulmány indítására került
csak sor. Ennélfogva szükséges a műholdas navigációs
technológia alkalmazásáról szóló tanulmány újraprogra-
mozása az állatok védelmének javítása céljából, az álla-
toknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni
védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EGK
irányelv, valamint az 1255/97/EK rendelet módosításáról
szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rende-
letnek (6) megfelelően. A Közösség pénzügyi hozzájáru-
lása a 90/424/EGK határozat 17. cikkén alapul.

(4) Az állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatási politika
megköveteli a terület műszaki és tudományos fejlődésére
vonatkozó tájékoztatást, valamint az Európai Unió keres-
kedelmi partnereinek a tenyésztett állatok jólétére
irányuló figyelemfelkeltését. A Közösség pénzügyi hozzá-
járulása a 90/424/EGK határozat 17. cikkén alapul.
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(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.

(2) HL L 94., 2004.3.31., 63. o. A legutóbb a 2005/515/EK határozattal
(HL L 187., 2005.7.19., 29. o.) módosított határozat.

(3) HL L 378., 1982.12.31., 58. o. A legutóbb a 2004/216/EK bizott-
sági határozattal (HL L 67., 2004.3.5., 27. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 59., 2005.3.5., 40. o.
(5) HL L 206., 2005.8.9., 22. o.
(6) HL L 3., 2005.1.5., 1. o.



(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság vélemé-
nyével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Traces

A 2004/292/EK határozatban említett Traces-rendszer karban-
tartása és fejlesztése a következő összegekre és célkitűzésekre
engedélyezett:

— 500 000 EUR a rendszer rendelkezésre állásához és bizton-
ságához kapcsolódó követelményekhez nélkülözhetetlennek
ítélt műszaki eszközök és műszaki támogatás beszerzésére,

— 450 000 EUR a rendszer felhasználóinak nyújtott támogatás
keretében szükséges logisztikai támogatás megszerzésére,

— 200 000 EUR a rendszer jogi és műszaki fejlődéshez való
igazításához szükséges karbantartási támogatás megszerzé-
séhez,

— 300 000 EUR egy kockázatkezelési modul létrehozásához
szükséges informatikai fejlesztésekhez.

2. cikk

Az állatbetegségek bejelentési rendszere

A 2005/176/EK határozatban említett bejelentési rendszer
karbantartása 200 000 EUR összeg erejéig engedélyezett.

3. cikk

Tájékoztatás az állatjólét területén

(1) A műholdas navigációs berendezésekkel kapcsolatosan az
információtechnológia és a tájékoztatás fejlesztését célzó, az
állatjólét területén a hivatalos ellenőrzések hatékonyságának
javítását lehetővé tévő tanulmány 200 000 EUR összeg erejéig
engedélyezett.

(2) Az állatvédelmi közösségi jogszabályokra vonatkozó
információknak a Bizottság által a fogyasztók számára történő
közlése 240 000 EUR összeg erejéig engedélyezett.

(3) Az állatvédelmi közösségi jogszabályok fejlődésére vonat-
kozóan a kereskedelmi partnerek Bizottság által történő tájékoz-
tatása 230 000 EUR összeg erejéig engedélyezett.

4. cikk

Szerződések odaítélésére vonatkozó eljárás

A vállalkozók kiválasztása a 2006 őszén indítandó pályázati
felhívások alapján történik.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 17-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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