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DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty, w 2007 r., przeznaczonego na badania, oceny skutków
i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

(2007/795/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1),
w szczególności jej art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji 90/424/EWG Wspólnota może podej-
mować środki techniczne i naukowe potrzebne do opra-
cowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie
weterynarii, a także do rozwoju kształcenia i szkolenia
w dziedzinie weterynarii, lub pomagać państwom człon-
kowskim albo organizacjom międzynarodowym w ich
podejmowaniu.

(2) Badania, oceny skutków oraz dokonywanie systematycz-
nych i przeprowadzanych na czas ocen programów
wydatkowania w obszarach bezpieczeństwa żywności,
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki są
istotne w celu powzięcia tych środków, a także będą

wspierać działania określone we wspólnotowym planie
działań dotyczącym ochrony i dobrostanu zwierząt na
lata 2006–2010.

(3) Poszczególne zadania podlegają umowom szczegółowym
zawieranym w ramach ramowej umowy oceny, dla której
w 2004 r. ogłoszono przetarg. Wspomniane umowy
szczegółowe są podpisywane przez Komisję
i wybranego wykonawcę, jak określono w umowie
ramowej.

(4) Badania, oceny skutków i oceny w obszarach bezpieczeń-
stwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
zootechniki mają być jednym z elementów dalszego
rozwoju prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie
weterynarii oraz rozwoju kształcenia i szkolenia,
a także będą wspierać działania określone we wspólno-
towym planie działań dotyczącym ochrony i dobrostanu
zwierząt na lata 2006–2010.

(5) Właściwe jest zatem, aby Wspólnota wniosła wkład
finansowy w 2007 r. przeznaczony na badania, oceny
skutków i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności,
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki. Należy
określić maksymalną kwotę, która ma być przydzielona
na te działania.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PLL 322/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2007

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).



STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Działania, o których mowa w załączniku, zostały zatwierdzone i będą finansowane w ramach pozycji
w budżecie 17 04 02 01 budżetu Wspólnot Europejskich na 2007 r., do maksymalnej kwoty wynoszącej
700 000 EUR.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

PL7.12.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 322/35



ZAŁĄCZNIK

Dziedzina: Bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zootechnika.

Podstawa prawna: Decyzja Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii.

Cele polityki: Wspólnotowy plan działań dotyczący ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010 (1) określił kilka
obszarów działań, w szczególności dostosowanie istniejących minimalnych wymogów dotyczących ochrony i dobrostanu
zwierząt i wprowadzenie standardowych wskaźników w dziedzinie dobrostanu zwierząt. Co do transportu zwierząt
zalecenia naukowe wskazują, że potrzebne są nowe odpowiednie przepisy dotyczące czasu trwania przewozu
i gęstości załadunku. W związku z tym komisarz Kyprianou kilkakrotnie zapowiedział, że na posiedzeniu Rady
ds. Rolnictwa w październiku 2007 r. Komisja bada tę kwestię w celu zaproponowania zmiany rozporządzenia Rady
(WE) nr 1/2005 (2) w 2009 r.

W odniesieniu do znakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt, w planie działań zwrócono się do Komisji
o przedłożenie sprawozdania w sprawie możliwości wprowadzenia systemu obowiązkowego znakowania mięsa kurzego
i produktów z tego mięsa pod względem zgodności z wymogami w zakresie ochrony zwierząt oraz sprawozdania
w sprawie dalszego stosowania we wspólnotowym prawodawstwie w dziedzinie dobrostanu zwierząt mierzalnych
wskaźników. Ponadto w maju 2007 r. Rada wezwała Komisję (3) do przedłożenia jej sprawozdania na temat znakowania
dotyczącego dobrostanu zwierząt, aby umożliwić pogłębioną dyskusję w tej sprawie. Z tych powodów konieczne jest
przedłożenie szerszej analizy na temat skutków znakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt oraz na temat utworzenia
Ośrodka Referencyjnego ds. Dobrostanu Zwierząt, który mógłby być europejskim organem koordynującym różne inicja-
tywy związane z dobrostanem zwierząt (jak np. standaryzacja/certyfikacja wskaźników w dziedzinie dobrostanu zwierząt,
systemy audytowe, bazy danych związane z istniejącymi zatwierdzonymi etykietami).

Zadania: Różne rodzaje badań oraz innych usług wspierających opracowywanie i przygotowywanie wniosków Komisji.

Badania oraz inne usługi wspierające wdrażanie wspólnotowego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwie-
rząt na lata 2006–2010 zostały zaplanowane na 2007 r., w szczególności te, które dotyczą przygotowania ocen skutków
w odniesieniu do transportu zwierząt, uboju oraz przygotowania wymaganego przez Radę sprawozdania na temat
znakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt.

Środki na 2007 r.: 17 04 02 01 – Inne środki w zakresie weterynarii, dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego:
700 000 EUR.

Liczba przewidywanych działań szczegółowych: Około cztery.

Wszystkie działania podlegają ogólnym zasadom zamówień publicznych i zostaną przeprowadzone w drodze umów
szczegółowych w ramach umowy ramowej. Umowy szczegółowe zostaną podpisane w ostatnim kwartale 2007 r.
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(1) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnotowego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu
zwierząt na lata 2006–2010, COM(2006) 13, wersja ostateczna.

(2) Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1.
(3) Konferencja pt. „Dobrostan zwierząt – osiągnięcie poprawy dzięki etykietowaniu?”. Konkluzje Rady, http://www.consilium.europa.eu/

ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/94008.pdf


