
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 4.)

az állatjóléttel, valamint az állatbetegségek megfigyelésével és kategorizálásával kapcsolatos OIE-
tevékenységeket támogató 2008-as közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(2008/567/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
végezhet olyan műszaki és tudományos tevékenységeket,
amelyek szükségesek a Közösség állat-egészségügyi jogal-
kotásához és az állat-egészségüggyel kapcsolatos oktatás
vagy képzés fejlesztéséhez, illetve segítheti a tagállamokat
vagy a nemzetközi szervezeteket ilyen tevékenységekben.

(2) Az állatjólétért és az állatok védelméért 2006 és 2010
között folytatott közösségi cselekvési terv rámutatott
arra, hogy szükség van további nemzetközi tevékeny-
ségek támogatására és elindítására a figyelemfelkeltés és
az állatjóléttel kapcsolatos szélesebb körű konszenzus
érdekében, amit az öt főbb tevékenységi terület egyike-
ként határozott meg.

(3) Az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) az állategész-
ségügy nemzetközi szintű javításáért felelős kormányközi
szervezet. Az OIE 2005-ben állatjóléti iránymutatásokat
fogadott el az állatok szárazföldön és tengeren történő
szállításával, az állatok emberi fogyasztás céljából történő
levágásával, valamint járványvédelmi célból történő
humánus leölésével kapcsolatban. Az OIE tovább kívánja
fejleszteni ezeket az iránymutatásokat, új iránymutatá-
sokat kíván elfogadni, illetve támogatni kívánja az OIE-
tagországok által már elfogadott iránymutatások végre-
hajtását, elsősorban képzés és útmutatás biztosításával.

(4) Az OIE által tervezett képzési és kommunikációs esemé-
nyek szükségesek a hatályban lévő állat-egészségügyi
jogszabályok fejlesztéséhez, valamint az állategészségügy-
gyel kapcsolatos oktatáshoz és képzéshez, a részt vevő
országok mindegyikében. A harmadik országokban bekö-
vetkező javulások szorosan kapcsolódnak a közösségi
állat-egészségügyi jogszabályok fejlődéséhez, illetve
ahhoz, hogy az ilyen jogszabályok céljuk elérésében haté-
konyak legyenek. A tervezett képzések és kommuniká-

ciós események emellett az európai polgárok többsé-
gének azon kívánságát (2) elégítik ki, hogy a Közösségbe
exportáló országok állatjóléti feltételei egyenértékűek
legyenek a Közösségben alkalmazottakéval. A Közös-
ségnek ezért hozzá kell járulnia ezen események finan-
szírozásához.

(5) Az állatjóléttel foglalkozó, „Az OIE-szabványok alkalma-
zásáról” elnevezésű második nemzetközi OIE-konferencia
célja az állatállomány tengeri és szárazföldi szállításával,
az állatállomány emberi fogyasztás céljából történő levá-
gásával, valamint járványvédelmi célból történő humánus
leölésével kapcsolatos OIE-iránymutatások világszintű
végrehajtásának támogatása. A konferencia emellett fel
kívánja hívni a figyelmet az állatjólétre és arra kívánja
ösztönözni az állatorvosokat és az állatorvosi szolgála-
tokat, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak az állatjólét
terén.

(6) Az állatjóléttel foglalkozó második nemzetközi OIE-
konferencia jelentős hatással lehet a közösségi állat-egész-
ségügyi jogszabályok fejlődésére. Célkitűzései össz-
hangban állnak az állatjólétért és az állatok védelméért
2006 és 2010 között folytatott közösségi cselekvési
tervben meghatározott célkitűzésekkel. Ezért helyénvaló
közösségi pénzügyi hozzájárulást nyújtani az OIE-konfe-
rencia részére.

(7) A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó új uniós
állat-egészségügyi stratégiáról szóló, a Tanácshoz, az
Európai Parlamenthez, a Gazdasági és Szociális Bizott-
sághoz és a Régiók Bizottságához intézett bizottsági
közlemény szerint az új állat-egészségügyi stratégia
egyik pillére az uniós intézkedések prioritási sorrendjének
felállítása. Ebben az összefüggésben a globális állat-egész-
ségügyi kezdeményezésnek az OIE által történő nyomon
követése keretében az állatbetegségek megfigyelésének és
kategorizálásának költségéről szóló tanulmány informáci-
ókkal szolgálna az állatbetegségek kategorizálásához és a
megfigyelési intézkedések prioritási sorrendjének felállítá-
sához.

(8) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalma-
zandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rész-
letes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december
23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (3)
168. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említetteknek
megfelelően az OIE e téren tényleges monopolhelyzetben
van, pályázati felhívásra tehát nincs szükség.
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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) Különleges Eurobarometer (270): Az uniós polgárok állásfoglalása az
állatjóléttel kapcsolatban, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/
survey/sp_barometer_aw_en.pdf, 32. o.

(3) HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb a 478/2007/EK, Euratom
rendelettel (HL L 111., 2007.4.28., 13. o.) módosított rendelet.



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

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja az összes támogatható költségek legfel-
jebb 65 %-át kitevő közösségi társfinanszírozást jelentő
100 000 EUR összegű közösségi pénzügyi hozzájárulást az
Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) szervezésében az állatjó-
léttel kapcsolatos OIE-iránymutatások végrehajtásáról szóló
képzési szeminárium finanszírozására.

2. cikk

A Bizottság jóváhagyja az összes támogatható költségek legfel-
jebb 50 %-át kitevő közösségi társfinanszírozást jelentő
200 000 EUR összegű közösségi pénzügyi hozzájárulást az
Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) 2008-as szervezésében
az állatjóléttel foglalkozó, „Az OIE-szabványok alkalmazásáról”
elnevezésű második nemzetközi OIE-konferencia finanszírozá-
sára.

3. cikk

A Bizottság jóváhagyja az összes támogatható költségek legfel-
jebb 67 %-át kitevő közösségi társfinanszírozást jelentő

200 000 EUR összegű közösségi pénzügyi hozzájárulást az
Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) által 2008-ban elkészí-
tendő, az állatbetegségek megfigyelésével és kategorizálásával
kapcsolatos költségekről szóló tanulmányra.

4. cikk

Az 1., 2. és 3. cikkben elrendelt pénzügyi hozzájárulást az
Európai Közösségek 2008. évi költségvetésének 17 04 02 01.
költségvetési jogcíméből kell finanszírozni.

Az 1., 2. és 3. cikkben elrendelt pénzügyi hozzájáruláshoz
pályázati felhívás nélkül kötnek támogatási megállapodást az
OIE-vel, mivel az OIE az állategészségügy világszerte megvaló-
suló javításáért felelős kormányközi szervezet, amely tényleges
monopolhelyzetben van.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 4-én.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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