
DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na działania OIE
w dziedzinie identyfikacji i identyfikowalności zwierząt

(2008/849/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) Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) jest orga
nizacją międzyrządową działającą na rzecz poprawy
zdrowia zwierząt na całym świecie i odpowiedzialną za
ustalanie norm w międzynarodowym handlu zwierzętami
i produktami zwierzęcymi. Obecnie OIE opracowuje
wytyczne dotyczące identyfikacji i identyfikowalności
zwierząt. Po przyjęciu wytyczne te staną się międzynaro
dową normą referencyjną zgodnie z Porozumieniem
WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych
i fitosanitarnych (SPS). Będą one podstawą wszelkiego
ustawodawstwa w tej dziedzinie wdrażanego przez
kraje członkowskie OIE, w tym państwa członkowskie
UE. Dlatego będą one miały istotny bezpośredni wpływ
na rozwój wspólnotowego prawodawstwa w dziedzinie
weterynarii. Zważywszy na znaczenie handlu zwierzę
tami i produktami zwierzęcymi, ważne jest dla UE, aby
przyszłe normy OIE były jak najbardziej zgodne
z obecnym i przyszłym prawodawstwem wspólnotowym.

(3) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii UE
w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) opisuje iden
tyfikowalność jako jeden z głównych filarów nowej stra
tegii w zakresie zdrowia zwierząt. W związku z tym
należy aktywnie promować normy wspólnotowe na
szczeblu międzynarodowym.

(4) OIE planuje zorganizowanie konferencji na temat identy
fikacji i identyfikowalności zwierząt, mającej na celu
wspieranie wdrażania na świecie międzynarodowych
norm dotyczących identyfikacji i identyfikowalności
zwierząt. Konferencja będzie miała znaczący wpływ na

dalszy rozwój międzynarodowych norm dotyczących
identyfikacji i identyfikowalności zwierząt. Stąd właściwe
jest przekazanie przez Wspólnotę wkładu finansowego
na konferencję OIE.

(5) OIE posiada w tym obszarze faktyczny monopol,
o którym mowa w art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia
2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto
sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2);
nie jest zatem wymagane zaproszenie do składania
wniosków.

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

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zatwierdza się wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na
sfinansowanie konferencji OIE na temat identyfikacji
i identyfikowalności zwierząt, która zostanie zorganizowana
przez OIE w 2009 r., w wysokości 150 000 EUR, przy współ
finansowaniu Wspólnoty nieprzekraczającym 33 % łącznych
kwalifikowanych kosztów.

Artykuł 2

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 1, finansowany jest
z pozycji 17 04 02 01 budżetu Wspólnot Europejskich na
2009 r.

Umowa w sprawie przyznania dotacji, dotycząca wkładów
finansowych, o których mowa w art. 1, zostanie zawarta
z OIE bez zaproszenia do składania wniosków, gdyż OIE jest
międzyrządową organizacją działającą na rzecz poprawy
zdrowia zwierząt na całym świecie, posiadającą faktyczny
monopol w tej dziedzinie.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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