
DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 przeznaczonego na komputeryzację
procedur weterynaryjnych, system zgłaszania chorób zwierzęcych, środki komunikacji oraz

badania i oceny

(2008/361/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. 17, 20, 37 ust. 2 oraz 37a ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja 90/424/EWG określa procedury dotyczące
wkładu finansowego Wspólnoty na szczególne środki
weterynaryjne, w szczególności w zakresie informacji
o zdrowiu zwierząt, dobrostanie zwierząt, bezpieczeń-
stwie żywności, środkach technicznych i naukowych
oraz zwalczaniu chorób.

(2) Zgodnie z art. 37a ust. 1 lit. b) decyzji 90/424/EWG
wkład finansowy Wspólnoty może zostać przyznany na
komputeryzację procedur weterynaryjnych w odniesieniu
do hostingu, zarządzania i utrzymania zintegrowanych
weterynaryjnych systemów komputerowych, w tym,
w stosownych przypadkach, krajowych baz danych.
Należy zatem przyznać wkład finansowy Wspólnoty na
hosting, zarządzanie i utrzymanie zintegrowanego skom-
puteryzowanego systemu TRACES (ekspercki system
kontroli handlu), wprowadzonego decyzją Komisji
2003/24/WE z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczącą opra-
cowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu
weterynaryjnego (2), aby zapewnić dostępność, bezpie-
czeństwo i aktualność systemu.

(3) Zgodnie z art. 37 ust. 1 decyzji 90/424/EWG można
otrzymać pomoc finansową Wspólnoty na wprowa-
dzenie systemów identyfikacji zwierząt i powiadamiania
o chorobach na mocy prawa dotyczącego kontroli wete-
rynaryjnych w wewnątrzwspólnotowym handlu żywymi
zwierzętami w celu wprowadzenia rynku wewnętrznego.
Należy zatem przyznać wkład finansowy Wspólnoty na
aktualizację systemu zgłaszania chorób zwierzęcych
(ADNS), w oparciu o decyzję Komisji 2005/176/WE
z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia skody-

fikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt
zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (3), wprowa-
dzając niezbędne ulepszenia techniczne.

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii
Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt
(2007–2013) – „Lepiej zapobiegać niż leczyć” (4) („komu-
nikat w sprawie nowej strategii w zakresie zdrowia zwie-
rząt”) Komisja zobowiązuje się do poprawy komunikacji
z konsumentami i zainteresowanymi stronami.

(5) Zgodnie z art. 16 decyzji 90/424/EWG Wspólnota
udziela wsparcia finansowego dla stworzenia polityki
informacyjnej w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwie-
rząt oraz bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzę-
cego. Należy zatem przyznać wkład finansowy Wspól-
noty na realizację środków mających na celu poprawę
komunikacji z konsumentami i zainteresowanymi stro-
nami w dziedzinie zdrowia zwierząt i dobrostanu zwie-
rząt w ramach komunikatu w sprawie nowej strategii
w zakresie zdrowia zwierząt.

(6) Na mocy art. 19 decyzji 90/424/EWG Wspólnota może
podejmować środki techniczne i naukowe potrzebne do
opracowania prawodawstwa wspólnotowego
w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju kształcenia
i szkolenia w dziedzinie weterynarii, lub pomagać
państwom członkowskim i organizacjom międzynaro-
dowym w podejmowaniu takich środków.

(7) Stopniowe wprowadzanie elektronicznej identyfikacji
przeżuwaczy jest jednym z oczekiwanych wyników reali-
zacji strategii. W związku z tym przed wprowadzeniem
nowych przepisów w tej dziedzinie konieczne jest wyko-
nanie badania analizującego stosunek kosztów do
korzyści i kosztów do efektywności w odniesieniu do
elektronicznej identyfikacji bydła. Konieczna jest również
ocena działania i wydajności wspólnotowych laborato-
riów referencyjnych, aby mogły one lepiej wypełniać
swoje zadania. Wyniki tych badań i oceny będą podstawą
przeglądu przepisów w tej dziedzinie, jeśli okaże się on
konieczny. Należy zatem przyznać wkład finansowy
Wspólnoty na finansowanie badań i ocen
w dziedzinach bezpieczeństwa żywności, zdrowia
i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki. Należy określić
maksymalną kwotę, która ma być przydzielona na te
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działania. W 2008 r. opublikowane zostaną zaproszenia
do składania ofert na przeprowadzenie, w ramach umów
szczegółowych, badań i ocen w dziedzinach bezpieczeń-
stwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
zootechniki. Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr
1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finan-
sowania wspólnej polityki rolnej (1), środki weterynaryjne
mają być finansowane w ramach Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji. Do celów kontroli finansowej
będą mieć zastosowanie art. 9, 36 i 37 powyższego
rozporządzenia.

(8) Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy
uzależnić od spełnienia warunków rzeczywistej realizacji
działań i przedłożenia przez wykonawców wszystkich
wymaganych informacji.

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

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

TRACES (ekspercki system kontroli handlu)

Przyznaje się wkład finansowy Wspólnoty na hosting, zarzą-
dzanie i utrzymanie systemu TRACES, wprowadzonego decyzją
2003/2/WE, w następujących kwotach dla poszczególnych
celów:

a) 1 000 000 EUR na hosting;

b) 500 000 EUR na nabycie niezbędnego wsparcia logistycz-
nego w ramach systemu pomocy dla użytkowników;

c) 300 000 EUR na zakup wsparcia w zakresie utrzymania
systemu, niezbędnego do dostosowania systemu do zmian
prawnych i technicznych;

d) 200 000 EUR na niezbędne zmiany w zakresie przetwa-
rzania danych;

e) 250 000 EUR na opracowanie interfejsu między krajowymi
bazami identyfikacji bydła.

Artykuł 2

ADNS (system zgłaszania chorób zwierzęcych)

Przyznaje się wkład finansowy Wspólnoty w wysokości
270 000 EUR na aktualizację systemu zgłaszania chorób zwie-
rzęcych w oparciu o decyzję 2005/176/WE.

Artykuł 3

Komunikacja w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt

Przyznaje się wkład finansowy Wspólnoty na środki komuni-
kacji z właściwymi organami i z obywatelami w celu rozpow-
szechniania informacji o prawie wspólnotowym w dziedzinie
zdrowia i dobrostanu zwierząt, w następujących kwotach:

a) 2 500 000 EUR w dziedzinie zdrowia zwierząt;

b) 150 000 EUR w dziedzinie dobrostanu zwierząt.

Artykuł 4

Badania i oceny

Przyznaje się wkład finansowy Wspólnoty w maksymalnej
kwocie 300 000 EUR na następujące badania i oceny:

a) badanie kosztów i korzyści systemu elektronicznej identyfi-
kacji bydła;

b) ocena wspólnotowych laboratoriów referencyjnych
w zakresie zdrowia zwierząt i zootechniki.

Artykuł 5

Środki finansowe

1. Wkład finansowy, o którym mowa w art. 1–4, finansuje
się z pozycji 17 04 02 01 w budżecie Wspólnot Europejskich
na 2008 r.

2. Działania, o których mowa w art. 4 będą realizowane
w ramach dwóch umów szczegółowych. Obie umowy szczegó-
łowe zostaną podpisane w 2008 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

PL7.5.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 120/19

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1437/2007 (Dz.U. L 322 z 7.12.2007,
s. 1).


