
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. június 20.)

a 2004/858/EK határozatnak a „Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala” „Egészség- és
Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökséggé” történő átalakítása céljából történő módosításáról

(2008/544/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos
feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alap-
szabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i
58/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

mivel:

(1) A 2004/858/EK bizottsági határozat (2) az
1789/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat-
tal (3) elfogadott közegészségügyre vonatkozó közösségi
cselekvési program (továbbiakban: közegészségügyi
program [2003–2008]) igazgatása céljából létrehozta a
„Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalát” (a továb-
biakban: KPVH). A 2004/858/EK bizottsági határozat
előírja, hogy a KPVH-t 2010. december 31-ig bízzák
meg a 2003–2008. évi közegészségügyi program kere-
tében aláírt szerződések és támogatások végrehajtásával.

(2) Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselek-
vési program (2008–2013) létrehozásáról szóló, 2007.
október 23-i 1350/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat (4) 2007. november 21-én lépett
hatályba (a továbbiakban: második közegészségügyi
program [2008–2013]). A második közegészségügyi
program célja a közegészségügyre vonatkozó közösségi
cselekvési program folytatása, miközben a következő
három átfogó célkitűzésre összpontosít: a polgárok
egészségügyi biztonságának javítása, az egészség előmoz-
dítása, ami jólétet és szolidaritást teremt; az egészségügy-
gyel kapcsolatos ismeretanyag létrehozása és elterjesztése.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács által 2006. december
18-án elfogadott, a fogyasztóvédelmi politika területén
megvalósítandó közösségi cselekvési program (5)
(2007–2013) (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi program
[2007–2013]) meghatározza a fogyasztóvédelmi politikát
támogató közösségi cselekvési program finanszírozásának
általános keretét a 2007–2013 közötti évekre. A
program célja, hogy kiegészítse, támogassa és nyomon
kövesse a tagállamok szakpolitikáit, és hozzájáruljon a
fogyasztók egészségének, biztonságának, valamint gazda-
sági és jogi érdekeinek védelméhez, illetve információhoz
való joguk erősítéséhez, oktatásukhoz, és ahhoz, hogy
megszervezzék saját érdekeik védelmét.

(4) A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészség-
ügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok köve-
telményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosí-
tása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló,
2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (6) 51. cikke lehetővé teszi a Bizottság
számára, hogy tanfolyamokat szervezzen a tagállamok
illetékes hatóságainak személyzete, illetve harmadik or-
szágokból és különösen a fejlődő országokból érkező
résztvevők számára. E képzések az élelmiszer- és takar-
mányjogra, valamint az állat-egészségügyi és állatjólléti
követelményekre terjednek ki. A növényeket vagy
növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közös-
ségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterje-
dése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május
8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv (7) 2. cikke (1) bekezdé-
sének i) pontja jogalapot biztosít a növény-egészségügyi
ágazatban nyújtandó képzések számára annak érdekében,
hogy a Bizottság által szervezett képzések olyan egységes
közösségi képzési stratégiába illeszkedjenek, amely az
élelmiszer- és takarmányjogra, valamint az állat-egészség-
ügyi és állatjólléti szabályokra, illetve a növény-egészség-
ügyi szabályokra vonatkozik (a továbbiakban: a
882/2004 rendelet és a 2000/29/EK irányelv hatálya
alá tartozó, az élelmiszer-biztonsági képzésre vonatkozó
intézkedések).

(5) Egy külső tanácsadók által végzett költség-haszon
elemzés rámutatott, hogy a legköltséghatékonyabb
megoldás az lenne, ha a második közegészségügyi prog-
ramhoz (2008–2013) kapcsolódó végrehajtási felada-
tokkal továbbra is a meglévő KPVH-t bíznák meg.
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(6) A költség-haszon elemzések arra is rámutattak, hogy a
fogyasztóvédelmi programhoz (2007–2013), illetve a
882/2004/EK rendelet és a 2000/29/EK irányelv hatálya
alá tartozó, az élelmiszer-biztonsági képzésre vonatkozó
intézkedésekhez kapcsolódó programvégrehajtási felada-
tokat hatékonyabban el tudná végezni a meglévő
KPVH, miközben e programok általános irányítását a
Bizottság biztosítaná.

(7) A KPVH-t „Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó
Ügynökséggé” kell átnevezni, hogy az új név tükrözze
további feladatköreit.

(8) A 2004/858/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(9) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban
vannak a Végrehajtó Hivatalok Bizottságának vélemé-
nyével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004/858/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A hivatal neve: »Egészség- és Fogyasztóügyi Végre-
hajtó Ügynökség«.”

2. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Időtartam

A hivatal 2005. január 1-jétől 2015. december 31-ig
működik.”

3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Célkitűzések és feladatok

(1) A hivatal az 1350/2007/EK határozattal elfogadott
második közegészségügyi program (2008–2013), az
1926/2006/EK határozattal elfogadott fogyasztóvédelmi
program (2007–2013), valamint a 882/2004/EK rendelet

és a 2000/29/EK irányelv hatálya alá tartozó, az élelmiszer-
biztonsági képzésre vonatkozó intézkedések végrehajtásával
kapcsolatos alábbi végrehajtási feladatok elvégzéséért felelős:

a) a Bizottság által az 58/2003/EK rendelet 6. cikkének (3)
bekezdése szerinti felhatalmazó jogi aktusban meghatáro-
zandó különleges projektek minden szakaszának igazga-
tása a fent említett közösségi programok és intézkedések
végrehajtásának összefüggésében, valamint a szükséges
ellenőrzések végrehajtása a releváns döntések meghozata-
lával, abban az esetben, amikor a Bizottság a hivatalt erre
felhatalmazza;

b) a bevételekre és a költségekre vonatkozó költségvetés-
végrehajtási eszközök elfogadása és a Bizottság felhatal-
mazása alapján a fent említett közösségi programok és
intézkedések igazgatásához szükséges valamennyi intéz-
kedés végrehajtása, különös tekintettel a szerződések és
a támogatások odaítélésére;

c) a fent említett közösségi programok és intézkedések
végrehajtásának irányításához és értékeléséhez szükséges
összes információ összegyűjtése, elemzése és a Bizott-
sághoz való továbbítása.

(2) A hivatal ezenkívül irányítja a 2002. szeptember 23-i
1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal
elfogadott, a közegészség területén 2003–2008 között létre-
hozott közösségi cselekvési program keretében ráruházott
végrehajtási intézkedéseket, azok időtartamának valamennyi
szakaszában.

(3) A hivatalhoz intézett bizottsági felhatalmazó határo-
zatnak részletesen meg kell állapítania a hivatalra bízott
összes feladatot. A Bizottság határozatáról tájékoztatás
céljából értesíteni kell az 58/2003/EK rendelet 24. cikkével
létrehozott bizottságot.”

4. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Támogatások

A hivatal az Európai Közösségek általános költségvetésében
szereplő és az 1350/2007/EK határozattal elfogadott
második közegészségügyi programhoz (2008–2013), az
1926/2006/EK határozattal elfogadott fogyasztóvédelmi
programhoz (2007–2013), illetve a 882/2004 rendelet és a
2000/29/EK irányelv hatálya alá tartozó, az élelmiszer-
biztonsági képzéshez rendelt pénzügyi kiutalásából kap
támogatást.”
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2. cikk

A „Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalra” történő valamennyi hivatkozást az „Egészség- és Fogyasz-
tóügyi Végrehajtó Ügynökségre” történő hivatkozásként kell értelmezni.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 20-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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