
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 14.)

egyes állat-egészségügyi és állatjóléti, valamint egyes műszaki és tudományos intézkedésekhez
nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(2007/757/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.
és 20. cikkére,

mivel:

(1) A 90/424/EGK határozat megállapítja a különleges állat-
egészségügyi intézkedésekhez, beleértve az állat-egészség-
ügyi és állatjóléti, valamint a műszaki és tudományos
intézkedéseket nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulást
szabályozó eljárásokat.

(2) A Közösségnek különösen az állat-egészségügyi és állat-
jóléti információs politika kialakításához kell pénzügyi
hozzájárulást nyújtania, amely többek között az állatjó-
létre vonatkozó jogszabályok előkészítéséhez és kidolgo-
zásához szükséges tanulmányok elkészítését foglalja
magában. A Közösségnek meg kell tennie a közösségi
állat-egészségügyi jogszabályok, valamint az állat-egész-
ségügyi oktatás vagy képzés fejlesztéséhez szükséges
műszaki és tudományos intézkedéseket, illetve segítenie
kell a tagállamokat vagy a nemzetközi szervezeteket ezek
megtételében.

(3) A legújabb állattenyésztési technológiákat, mint pl. a
szomatikus sejtek maganyagának átvitelén (SCNT)
alapuló állatklónozást kutatási célokra használják. A
jövőben várhatóan az állattenyésztésben és az élelmi-
szer-előállításban is alkalmazásra kerülő SCNT-eljárás
hatással lehet az állategészségügyre és az állatjólétre,
ugyanakkor etikai és szociáletikai vonzatai is vannak.
Ebből kifolyólag az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hatóság és az Európai Etikai Csoport folyamatban lévő
konzultációján túlmenően egy Eurobarométer-felmérést is
el kell végezni annak vizsgálatára, hogy milyen fogyasztói
magatartással kell számolni az SCNT-eljárás agrár-élelmi-

szeripari ágazatban történő esetleges alkalmazásakor,
különös hangsúllyal arra, hogy milyen mértékben van
szükség az élelmiszerláncban használt technológiák hasz-
nálatával kapcsolatos információkra, és hogy a fogyasztó
milyen információforrásból kíván tájékozódni ezekről. Az
Eurobarométer-felmérés eredményei információval
fognak szolgálni annak kiértékeléséhez, hogy milyen
közösségi jogszabályok meghozatalára van szükség ezen
a területen. Ebből kifolyólag közösségi pénzügyi hozzá-
járulást kell biztosítani ezen felmérés elvégzéséhez.

(4) Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek
közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a
93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet (2) módo-
sításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi
rendelet előírja, hogy a Bizottság az állatok szállítására új
alsó és felső hőmérsékleti értékhatárokat állapítson meg.

(5) Ezenkívül az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság
2004-ben véleményt fogadott el a közúti állatszállítási
járművekre vonatkozó belső hőmérsékleti szabványról (3).
Ezért meg kell határozni azon hőmérsékleti feltételeket,
amelyek mellett az állatokat hosszú utakon lehet szállí-
tani a Közösség területén, és erre vonatkozóan felmérést
kell végezni. A felmérés olyan információkkal fog szol-
gálni, amelyekre szükség van az állatvédelmi vonatkozású
jogszabályok előkészítésénél és kidolgozásánál. Ebből
kifolyólag közösségi pénzügyi hozzájárulást kell biztosí-
tani ezen felmérés elvégzéséhez.

(6) Az állatjólétért és az állatok védelméért 2006 és 2010
között folytatott közösségi cselekvési tervről (4) szóló, az
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági
közlemény arra szólít fel, hogy támogatni kell a nemzet-
közi szervezetek, így pl. az Állat-egészségügyi Világszer-
vezet (OIE) állatjóléti tevékenységeit.

(7) 2005-ben az OIE iránymutatásokat fogadott el az állatok
szárazföldi és vízi szállítása, az emberi fogyasztásra szánt
állatok levágása és a járványvédelmi célból levágott
állatok kíméletes leölése tekintetében. Az OIE ezen irány-
mutatások továbbfejlesztését és az OIE-tagállamokban
történő végrehajtásukat biztosító intézkedések meghoza-
talát vette tervbe, amelyek különösen képzések és irány-
mutatások biztosítására irányulnak.
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(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rende-
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(2) HL L 3., 2005.1.5., 1. o.
(3) The EFSA Journal (2004), 122., 1–25. o. A közúti állatszállítási

járművekre vonatkozó belső hőmérsékleti szabványról.
(4) COM(2006) 13 végleges.



(8) Az OIE tervezett képzéseire és tájékoztató rendezvényeire
a hatályos állat-egészségügyi jogszabályok továbbfejlesz-
tése, valamint a résztvevő országokban folyó állat-egész-
ségügyi oktatás és képzés javítása érdekében van szükség.
Ezen harmadik országokra vonatkozó fejlesztési tervek
megegyeznek az európai polgárok többségének azon
kívánalmával (1), hogy a Közösségbe exportáló orszá-
gokban és a Közösségben ugyanazon állatjóléti feltételek
legyenek érvényben. Ezért a Közösségnek hozzá kell
járulnia ezen események finanszírozásához.

(9) A kéknyelv-betegség Belgiumba, Németországba, Francia-
országba, Luxembourgba és Hollandiába történő behur-
colása példa nélküli. Annak érdekében, hogy mérsékelni
lehessen a betegség behurcolásának negatív következmé-
nyeit, az állatorvosoknak át kell adni a legújabb tudomá-
nyos ismereteket; hogy ezáltal javuljon a gyanús esetek
gyors felismerésén és azok bejelentésén alapuló egészség-
ügyi ellenőrzés hatékonysága, ami lényegi eleme a
kéknyelv-betegségre vonatkozó készenléti tervnek.

(10) Emellett az említett tagállamokban az OIE és a Közösség
olyan közös kiadványt kíván megjelentetni a kéknyelv-
járványról, amely naprakész információkat tartalmaz és
bemutatja a kéknyelv-betegség elleni védekezésre vonat-
kozó közösségi politikát. Ennek indokán az OIE-tevé-
kenységeket, valamint a kiadvány elkészítését és megje-
lentetését közösségi pénzügyi hozzájárulásból kell
fedezni.

(11) A kiadvány megjelentetése jelentős mértékben hozzájárul
az állat-egészségügyi oktatás és képzés elengedhetetlen
továbbfejlődéséhez és központi szerepet kap a kéknyelv-
betegség ellenőrzésére irányuló nemzeti és közösségi
programok létrehozásában is, amelyek a kéknyelv-beteg-
séggel kapcsolatos állat-egészségügyi jogszabályok
jelentős részét képezik.

(12) A közösségi pénzügyi hozzájárulás kifizetését a követ-
kező feltételek teljesüléséhez kell kötni: a tervezett intéz-
kedéseket ténylegesen végrehajtották és valamennyi szük-
séges információ átadásra került.

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

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az állati klónozás agrár-élelmiszeripari ágazatban történő lehet-
séges használatáról szóló Eurobarométer-felmérés elvégzésére a
90/424/EGK határozat 16. cikke értelmében a Bizottság
maximum 250 000 EUR összegű közösségi pénzügyi hozzájá-
rulást hagyott jóvá.

2. cikk

Az állatok hosszú távú szállítására vonatkozó hőmérséklet
meghatározására irányuló tanulmány elkészítésére a
90/424/EGK határozat 16. cikke értelmében a Bizottság
maximum 300 000 EUR összegű közösségi pénzügyi hozzájá-
rulást hagyott jóvá.

3. cikk

Az állatjólétre vonatkozó OIE-iránymutatások végrehajtásáról az
Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) által tartott szeminári-
umok támogatására a 90/424/EGK határozat 19. cikke értel-
mében a Bizottság maximum 100 000 EUR összegű közösségi
pénzügyi hozzájárulást hagyott jóvá az Állat-egészségügyi és
Állatjóléti Világalapítvány részére.

4. cikk

A kéknyelv-betegségről hozzávetőlegesen 1 800 példányban
megjelentetett kiadványra a 90/424/EGK határozat 19. cikke
értelmében a Bizottság a támogatható költségek legfeljebb
50 %-át fedező, illetve maximum 10 000 EUR összegű közös-
ségi pénzügyi hozzájárulást hagyott jóvá az Állat-egészségügyi
Világszervezet (OIE) részére.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 14-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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(1) Különleges Eurobarometer (270): Az európai polgároknak az állatjó-
léttel szemben tanúsított magatartása, (Attitudes of EU citizens
towards Animal Welfare) http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/
survey/sp_barometer_aw_en.pdf, 32. o.


