
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 23.)

a Közösség által „A veszettség eurázsiai felszámolása felé” elnevezésű, 2007. évi OIE-konferenciának
nyújtott pénzügyi hozzájárulásról

(2007/271/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 megállapítja a különleges állat-
egészségügyi intézkedésekhez, beleértve a műszaki és
tudományos intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi
hozzájárulást szabályozó eljárásokat. A Közösségnek meg
kell tennie a közösségi állat-egészségügyi jogszabályok
fejlesztéséhez, valamint az állat-egészségügyi oktatás
vagy képzés fejlesztéséhez szükséges technikai és tudo-
mányos intézkedéseket, illetve segítenie kell a tagálla-
mokat ezek megtételében.

(2) Az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) széles körű,
2007. májusában Párizsban megrendezendő konferencia
összehívását kezdeményezte „A veszettség eurázsiai
felszámolása felé” címmel (a továbbiakban: az OIE-konfe-
rencia). Mivel az OIE-konferencia célja, hogy a 2005-ös
kijevi konferencia ajánlásait továbbfejlessze, az OIE tény-
legesen monopóliummal rendelkezik az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségve-
tési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2002. december 23-i
2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (2) 168.
cikkének c) pontja szerint, nincs szükség pályázati felhí-
vásra.

(3) A veszettség évek óta jelen van több tagállam vadállomá-
nyában, mely más állatok tekintetében fertőzések hordo-

zója és emiatt komoly veszélyt jelent az emberi egész-
ségre. E tagállamok végrehajtották a veszettség felszámo-
lását célzó programokat és az orális vakcinázási progra-
mokat. Ezen intézkedések eredményeképpen egyes tagál-
lamokban felszámolták a betegséget, azokban azonban,
melyekben még csak nemrégiben kezdték a felszámolást
célzó programokat, még jelen van a betegség.

(4) A programokat addig fenn kell tartani, míg teljesen fel
nem számolják a veszettséget. Ezen kívül azokban a
tagállamokban is fenn kell tartani a programokat, melyek
olyan harmadik országokkal határosak, ahol még jelen
van a veszettség a vadállományban.

(5) Az állat-egészségügy érdekében minden olyan intézkedést
ösztönözni kell, mely megkönnyítheti a szakpolitikai
döntéshozatalt a veszettség elleni védekezés, illetve a
betegség felszámolása terén a kelet-európai és a közép-
ázsiai országokban.

(6) Az OIE-konferencia a hatályos állat-egészségügyi jogsza-
bályok javulását, valamint az állat-egészségügyi oktatás és
képzés fejlődését eredményezheti a részt vevő orszá-
gokban.

(7) Ezért helyénvaló pénzügyi hozzájárulást nyújtani az OIE-
konferencia részére. Meg kell határozni e hozzájárulás
maximális összegét és arányát. A közösségi pénzügyi
hozzájárulást a 17 04 02 01 költségvetési tételből kell
biztosítani.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,
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(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rende-
lettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(2) HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb az 1248/2006/EK rende-
lettel (HL L 227., 2006.8.19., 3. o.) módosított rendelet.



A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 90/424/EGK határozat 19. cikke értelmében a támogatható költségek legfeljebb 25 %-áig, vagyis legfeljebb
50 000 EUR összeghatárig közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesül az Állat-egészségügyi Világszervezet
(OIE) az alábbi, 2007. májusában Párizsban megrendezésre kerülő konferenciához kapcsolódó műszaki és
tudományos anyagok biztosításához: „A veszettség eurázsiai felszámolása felé”.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 23-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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