
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 1 lipca 2011 r. 

dotycząca finansowania w 2011 r. działań w dziedzinie weterynarii związanych z polityką 
informacyjną Unii Europejskiej, wsparciem organizacji międzynarodowych, zgłaszaniem chorób 

i komputeryzacją procedur weterynaryjnych 

(2011/C 193/03) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 
2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii ( 1 ), 
w szczególności jej art. 20, 23, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 2 
i art. 41, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 
ust. 1 przepisów wykonawczych zaciągnięcie zobowiązań 
z budżetu Unii Europejskiej powinno być poprzedzone 
decyzją w sprawie finansowania, określającą istotne 
składniki działania powodujące wydatki oraz przyjętą 
przez instytucję lub organ, któremu instytucja ta przeka
zała uprawnienia. 

(2) Zgodnie z art. 110 rozporządzenia finansowego należy 
przyjąć roczny program prac dotyczący dotacji. 

(3) Należy ustanowić program prac w zakresie działań Unii 
Europejskiej w dziedzinie weterynarii związanych 
z polityką informacyjną, wsparciem organizacji między
narodowych, zgłaszaniem chorób i komputeryzacją 
procedur weterynaryjnych. 

(4) Ze względu na to, że program prac w załącznikach 
zapewnia dostatecznie szczegółową podstawę działań 
w rozumieniu art. 90 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji 
(WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozpo
rządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 2 ) (zwanego 
dalej „przepisami wykonawczymi”), niniejsza decyzja 
stanowi decyzję w sprawie finansowania wydatków prze
widzianych w programie prac dotyczącym dotacji 
i udzielania zamówień. 

(5) Artykuł 19 decyzji 2009/470/WE stanowi, że Unia 
udziela finansowego wsparcia dla ustanowienia polityki 
informacyjnej w dziedzinie zdrowia zwierząt, ich dobro
stanu oraz bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwie
rzęcego, w tym wykonywania badań potrzebnych 
do przygotowania i opracowania prawodawstwa w 
dziedzinie dobrostanu zwierząt. 

(6) Artykuł 19 lit. a) ppkt (i) decyzji 2009/470/WE stanowi, 
że Unia udziela finansowego wsparcia dla zbierania 

i przechowywania wszelkich informacji dotyczących 
prawodawstwa unijnego w dziedzinie zdrowia 
i dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności 
pochodzenia zwierzęcego. 

(7) W poprzednich latach wprowadzono działania 
w zakresie komunikacji, aby propagować wśród zainte
resowanych stron, organizacji i ogółu społeczeństwa 
kwestie dotyczące zdrowia zwierząt i zasad strategii 
w zakresie zdrowia zwierząt. Działania te powinny być 
kontynuowane w 2011 r. 

(8) W celu określenia strategii komunikacji, która zostanie 
przyjęta na okres od 2012 r., należy przeprowadzić 
kompleksową ocenę działań Komisji w zakresie propago
wania kwestii dotyczących zdrowia zwierząt i strategii 
w zakresie zdrowia zwierząt w latach 2008–2010. 

(9) Na mocy art. 22 decyzji 2009/470/WE Unia może 
podejmować lub wspierać państwa członkowskie lub 
organizacje międzynarodowe w podejmowaniu działań 
technicznych i naukowych koniecznych do opracowania 
unijnego prawodawstwa w dziedzinie weterynarii oraz do 
rozwoju kształcenia lub szkoleń w dziedzinie weterynarii. 

(10) Zgodnie z art. 168 ust. 1 lit. c) przepisów wykonaw
czych dotacje lub innego rodzaju wkład mogą być przy
znane bez zaproszenia do składania wniosków 
w przypadku podmiotów posiadających faktyczny 
monopol. Zatem ze względu na to, że Światowa Orga
nizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) – jako organ normaliza
cyjny zgodnie z Porozumieniem WTO SPS i organizacja 
międzyrządowa odpowiedzialna za poprawę zdrowia 
i dobrostanu zwierząt na świecie poprzez stosowanie 
ustanowionych przez nią standardów – posiada 
faktyczny monopol w tym sektorze, nie jest wymagane 
zaproszenie do składania wniosków, aby UE wsparła 
organizację światowej konferencji i seminariów regional
nych poświęconych zdrowiu i dobrostanowi zwierząt. 

(11) Artykuł 35 ust. 1 decyzji 2009/470/WE przewiduje 
pomoc finansową Unii przy wprowadzaniu systemów 
identyfikacji zwierząt i zgłaszania chorób. 

(12) Należy zatem przyznać wsparcie finansowe Unii na 
zarządzanie i ulepszanie systemu zgłaszania chorób zwie
rzęcych (ADNS), w oparciu o decyzję Komisji 
2005/176/WE z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie usta
nowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania 
chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 
82/894/EWG ( 3 ).
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(13) Artykuł 36 decyzji 2009/470/WE przewiduje wsparcie 
finansowe Unii dla niektórych systemów skomputeryzo
wanych wykorzystywanych w handlu i przywozie 
w granicach Unii. 

(14) Należy nadal zapewniać wsparcie finansowe 
z przeznaczeniem na hosting, zarządzanie i utrzymanie 
zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weteryna
ryjnego TRACES wprowadzonego decyzją Komisji 
2003/24/WE z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczącą opra
cowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu 
weterynaryjnego ( 1 ). 

(15) Art. 41 decyzji 2009/470/WE przewiduje, że Komisja 
złoży Radzie i Parlamentowi sprawozdanie na temat 
sytuacji w dziedzinie zdrowia zwierząt oraz opłacalności 
realizacji programów mających na celu zwalczanie, 
kontrolę i monitorowanie chorób zwierzęcych. 

(16) Niniejsza decyzja w sprawie finansowania może również 
obejmować płatność odsetek od nieterminowych płat
ności na podstawie art. 83 rozporządzenia finansowego 
i art. 106 ust. 5 przepisów wykonawczych. 

(17) Do celów stosowania niniejszej decyzji należy zdefi
niować termin „istotna zmiana” w rozumieniu art. 90 
ust. 4 przepisów wykonawczych. 

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

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Niniejszym przyjmuje się roczny program prac w celu wdro 
żenia art. 20, 23, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 2 i art. 41 decyzji 
2009/470/WE, w wersji określonej w załącznikach I i II. 

Program prac stanowi decyzję w sprawie finansowania 
w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego. 

Artykuł 2 

Maksymalny wkład zatwierdzony niniejszą decyzją na realizację 
programu ustala się na poziomie 5 370 000 EUR i zostanie on 
sfinansowany z następujących pozycji w budżecie ogólnym Unii 
Europejskiej na 2011 r.: 

— pozycja w budżecie 1 7 0 4 0 2 0 1: 5 370 000 EUR. 

Środki te mogą również obejmować odsetki od nieterminowych 
płatności. 

Artykuł 3 

Wykonanie budżetu w zakresie zadań związanych z działaniem 
1.2.1. określonym w załączniku może zostać powierzone nastę
pującej organizacji międzynarodowej, która stosuje normy 
zapewniające gwarancje równoważne uznanym normom 
międzynarodowym w odniesieniu do procedur księgowości, 
audytu, kontroli wewnętrznej i udzielania zamówień: Światowa 
Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE). 

Artykuł 4 

1. Urzędnik zatwierdzający może, zgodnie z zasadą należy
tego zarządzania finansami i proporcjonalności, przyjąć 
wszelkie zmiany do niniejszej decyzji, które nie stanowią istot
nych zmian w rozumieniu art. 90 ust. 4 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 2342/2002. 

2. Zmian, które dotyczą przydziału środków finansowych na 
działania w ramach programu prac, a które łącznie nie przekra
czają 10 % maksymalnego wkładu przewidzianego w art. 2 
niniejszej decyzji, nie uznaje się za istotne zmiany 
w rozumieniu art. 90 ust. 4 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
2342/2002, jeżeli nie wywierają one znaczącego wpływu na 
naturę i cel programu prac. 

Artykuł 5 

Dotacje mogą być przyznane bez zaproszenia do składania 
wniosków Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz 
na organizację pierwszej Międzynarodowej Konferencji na temat 
Nadzoru nad Zdrowiem Zwierząt (International Conference on 
Animal Health Surveillance – ICAHS), zgodnie z warunkami 
wymienionymi w programie prac znajdującym się w załączniku. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I 

Decyzja Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii, 
w szczególności jej art. 20, 23, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 2 i art. 41 – program prac na 2011 r. 

1.1. Wprowadzenie 

Program obejmuje 8 środków wykonawczych na 2011 r. Na podstawie celów określonych w decyzji Rady 
2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii, podział budżetu 
i główne działania przedstawiają się następująco: 

— na dotacje (wykonanie w formie zarządzania wspólnego) (1.2.1.): 

— Wkład finansowy Unii w organizację światowych konferencji poświęconych zdrowiu zwierząt wodnych, 
kontroli wścieklizny i pryszczycy oraz regionalnych seminariów na temat systemów informacji sanitarnej, 
dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, maksymalnie do kwoty 
660 000 EUR. 

— na zamówienia publiczne (wykonanie w formie bezpośredniego zarządzania scentralizowanego) (1.3): 

— Wykorzystanie umów ramowych do publikacji i rozpowszechniania informacji propagujących zagadnienia 
zdrowia zwierząt i zasady strategii w zakresie zdrowia zwierząt, maksymalnie do kwoty 1 500 000 EUR 
(1.3.1). 

— Wykorzystanie umów ramowych do badań, publikacji i rozpowszechniania informacji w celu wsparcia 
strategii w dziedzinie dobrostanu zwierząt maksymalnie do kwoty 575 000 EUR (1.3.2). 

— Wykorzystanie otwartych zaproszeń do składania ofert w zakresie badań, publikacji i rozpowszechniania 
informacji w celu wsparcia strategii w dziedzinie dobrostanu zwierząt maksymalnie do kwoty 
210 000 EUR (1.3.3). 

— Wykorzystanie umów ramowych do aktualizacji systemu zgłaszania chorób zwierzęcych (ADNS) wraz 
z niezbędnymi ulepszeniami technicznymi maksymalnie do kwoty 350 000 EUR (1.3.4). 

— Wykorzystanie umów ramowych do hostingu, utrzymania i rozwoju zintegrowanego skomputeryzowanego 
systemu weterynaryjnego TRACES maksymalnie do kwoty 1 975 000 EUR (1.3.5). 

— Wykorzystanie umowy ramowej do wykonania badań pomocniczych do sprawozdania na temat sytuacji 
zdrowotnej zwierząt oraz opłacalności realizacji programów mających na celu zwalczanie, kontrolę 
i monitorowanie chorób zwierzęcych, maksymalnie do kwoty 100 000 EUR (1.3.6). 

1.2. Dotacje 

1.2.1. Światowe konferencje poświęcone zdrowiu zwierząt wodnych, kontroli wścieklizny i pryszczycy oraz regionalne seminaria na 
temat systemów informacji sanitarnej, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego 

Dotacje będą objęte pisemną umową. 

PODSTAWA PRAWNA 

Artykuł 23 decyzji Rady 2009/470/WE. 

POZYCJA W BUDŻECIE 

17 04 02 01 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT 

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) jest organizacją międzyrządową odpowiedzialną za dążenie do 
poprawy zdrowia zwierząt na świecie. W celu poprawy zdrowia zwierząt na świecie i tym samym zmniejszenia 
ryzyka występowania chorób zwierząt w UE ważne jest, aby podejście UE do zdrowia i dobrostanu zwierząt 
podzielane było przez wszystkie państwa członkowskie OIE, a także by UE aktywnie wspierała konferencje 
i seminaria szkoleniowe organizowane przez OIE, propagując przy tej okazji politykę UE w zakresie zdrowia 
i dobrostanu zwierząt. 

Zgodnie z art. 168 ust. 1 lit. c) przepisów wykonawczych dotacje i innego rodzaju wkład mogą być przyznane bez 
zaproszenia do składania wniosków w przypadku podmiotów posiadających faktyczny monopol. Zatem ze 
względu na to, że OIE – jako organ normalizacyjny zgodnie z Porozumieniem WTO SPS i organizacja
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międzyrządowa odpowiedzialna za poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt na świecie poprzez stosowanie usta
nowionych przez nią standardów – posiada faktyczny monopol w tym sektorze, nie jest wymagane zaproszenie do 
składania wniosków, aby UE wsparła organizację światowej konferencji i seminariów regionalnych poświęconych 
zdrowiu i dobrostanowi zwierząt. 

W dniu 7 czerwca 2010 r. Komisja i OIE podpisały długoterminową umowę ramową regulującą finansowe 
i administracyjne zasady ich współpracy (w załączniku), podczas gdy „porozumienie z organizacją międzynaro
dową dotyczące wkładu Unii Europejskiej” („standardowe porozumienie w sprawie wkładu finansowego”) ma 
zastosowanie do światowych, regionalnych lub krajowych programów i działań zarządzanych przez OIE 
i finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską. 

Umowa ramowa została podpisana przez DG AIDCO w imieniu Komisji. Dogłębną i kompleksową ocenę OIE 
przeprowadzono już wcześniej przy zastosowaniu „oceny czterech filarów”, stwierdzając, że OIE stosuje normy 
zapewniające gwarancje równoważne uznanym normom międzynarodowym w odniesieniu do procedur księgo
wości, audytu, kontroli i udzielania zamówień. 

CELE DO OSIĄGNIĘCIA ORAZ PRZEWIDYWANE WYNIKI 

Przyłączenie się przez członków OIE do unijnego podejścia do zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez propago
wanie polityki Unii w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt przy okazji konferencji i seminariów szkoleniowych 
organizowanych przez OIE. Docelowo poprawa zdrowia zwierząt na świecie i tym samym zmniejszenie ryzyka 
występowania chorób zwierząt w UE. 

OPIS I CELE ŚRODKA WYKONAWCZEGO 

Przegląd działań, które mają być objęte finansowaniem w ramach tej pozycji, znajduje się w załączniku II. 

REALIZACJA 

Zarządzanie wspólne 

BEZPOŚREDNIE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ: ART. 168 UST. 1 LIT. C) 

ORIENTACYJNA KWOTA DOTACJI 

660 000 EUR 

MAKSYMALNA STOPA WSPÓŁFINANSOWANIA 

Nie dotyczy 

1.3. Udzielanie zamówień 

Całkowity budżet przeznaczony w 2011 r. na zamówienia publiczne wynosi 4 710 000 EUR. 

1.3.1. Publikacje i rozpowszechnianie informacji propagujących kwestie zdrowia zwierząt i zasady strategii w zakresie zdrowia zwierząt 

PODSTAWA PRAWNA 

Artykuł 20 decyzji 2009/470/WE 

POZYCJA W BUDŻECIE 

17 04 02 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Udzielenie co najmniej czterech szczegółowych zamówień na usługi (z wykorzystaniem istniejących umów ramo
wych) 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI JEST TO MOŻLIWE) 

— Opracowanie kampanii informacyjnej Unijnego Tygodnia Weterynarii 2011 w celu propagowania unijnej 
polityki w zakresie zdrowia zwierząt przy wykorzystaniu imprez, logistyki i materiałów promocyjnych. 

— Ocena wpływu kampanii komunikacyjnych przeprowadzonych w latach 2008–2010 (w tym między innymi 
Vet Week Conference, One Health Roadshow i działań prowadzonych w ramach Światowego Roku Wetery
narii 2011). 

— Kontynuowanie tłumaczenia i aktualizacja dostępnego w sieci przewodnika na temat zapobiegania wściekliźnie. 

— Wstępne prace przygotowujące Unijny Tydzień Weterynarii 2012.
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REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ 

Pierwsze półrocze 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIAMI DO SKŁADANIA OFERT 

1 500 000 EUR 

SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIE (JEŻELI MA ZASTOSOWANIE) 

Udzielenie co najmniej czterech szczegółowych zamówień na usługi w ramach umowy nr SANCO/2009/A1/005 

1.3.2. Badanie wspierające aktualną politykę w zakresie dobrostanu zwierząt i utrzymanie istniejących narzędzi komunikacji (umowa 
ramowa) 

PODSTAWA PRAWNA 

Artykuły 20 i 23 decyzji 2009/470/WE 

POZYCJA W BUDŻECIE 

17 04 02 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Maksymalnie sześć zamówień na usługi (z wykorzystaniem umów ramowych) 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI JEST TO MOŻLIWE) 

a) badanie dobrostanu ryb utrzymywanych w gospodarstwach rybackich; 

b) zorganizowanie lub współorganizacja maksymalnie czterech imprez promujących unijne standardy w zakresie 
dobrostanu zwierząt, w celu ich lepszego stosowania w UE; 

c) prowadzenie istniejących witryn internetowych: Farmland i Animal Welfare Education, poświęconych dobro
stanowi zwierząt; 

d) produkcja publikacji poświęconych dobrostanowi zwierząt. 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ 

Lipiec 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIAMI DO SKŁADANIA OFERT 

575 000 EUR 

ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

Udzielenie maksymalnie pięciu szczegółowych zamówień na usługi w ramach umowy nr SANCO/2009/A1/005, 
partie 1 i 2, oraz sfinalizowanie jednego szczegółowego zamówienia na usługi w ramach umowy ramowej 
nr SANCO/2008/01/055, partia 3 

1.3.3. Przeprowadzenie badania i organizacja imprezy wspierającej obecnie prowadzoną politykę w zakresie dobrostanu zwierząt 
(otwarte zaproszenia do składania ofert) 

PODSTAWA PRAWNA 

Artykuły 20 i 23 decyzji 2009/470/WE 

POZYCJA W BUDŻECIE 

17 04 02 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Maksymalnie dwa zamówienia na usługi (otwarte zaproszenie do składania ofert)
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PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI JEST TO MOŻLIWE) 

a) badanie wspierające sprawozdanie dotyczące systemów krępujących bydło przez umieszczenie w odwrotnym 
położeniu lub w dowolnym innym nienaturalnym położeniu, wymagane na mocy art. 27 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania; 

b) współorganizacja imprezy mającej na celu upowszechnianie poza UE wzajemnego zrozumienia w kwestii 
dobrostanu zwierząt. 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ 

Lipiec 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIAMI DO SKŁADANIA OFERT 

210 000 EUR 

ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

Udzielenie maksymalnie trzech zamówień w następstwie otwartych zaproszeń do składania ofert 

1.3.4. System zgłaszania chorób zwierzęcych (ADNS) 

PODSTAWA PRAWNA 

Artykuł 35 ust. 2 decyzji Rady 2009/470/WE 

POZYCJA W BUDŻECIE 

17 04 02 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Maksymalnie trzy zamówienia na usługi (z wykorzystaniem istniejących umów ramowych) 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI JEST TO MOŻLIWE) 

Celem niniejszego zamówienia publicznego jest: 

a) kontynuowanie prac nad systemem ADNS; 

b) sporządzenie map: lepsze wykorzystanie narzędzi mapowania; 

c) udzielanie licencji i zapewnianie wsparcia. 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ 

W realizacji przez DIGIT 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIAMI DO SKŁADANIA OFERT 

350 000 EUR 

ZAMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE 

Udzielenie maksymalnie trzech szczegółowych zamówień na usługi (w 2011 r.) w ramach umowy ramowej nr DI 
5710-5750 

1.3.5. Hosting, zarządzanie, utrzymanie i dalszy rozwój zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego TRACES 

PODSTAWA PRAWNA 

Artykuł 36 ust. 2 decyzji Rady 2009/470/WE 

POZYCJA W BUDŻECIE 

17 04 02 01
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ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Kilka zamówień na usługi (z wykorzystaniem istniejących umów ramowych) 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI JEST TO MOŻLIWE) 

a) 1 925 000 EUR z przeznaczeniem na hosting, zarządzanie i utrzymanie zintegrowanego skomputeryzowanego 
systemu weterynaryjnego TRACES, wsparcie logistyczne użytkowników TRACES, wkład w usługi centralne, 
komunikację, stronę internetową, bezpieczeństwo oraz zakup (utrzymanie i wsparcie) licencji na oprogramo
wanie komputerowe; 

b) 50 000 EUR z przeznaczeniem na rozwój i realizację platformy informatycznej służącej do wymiany informacji 
pomiędzy krajowymi bazami danych dotyczących bydła, w połączeniu z certyfikacją TRACES. 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ 

Zawarcie umów ramowych dla wszystkich zamówień z wyjątkiem obejmującej hosting umowy administracyjnej 
z DIGIT 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIAMI DO SKŁADANIA OFERT 

1 975 000 EUR (część kwoty w wys. 140 mln EUR przeznaczona na ESP DESIS I & II (informatyczne usługi 
rozwojowe DIGIT)) 

ZAMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE 

Udzielenie kilku szczegółowych zamówień na usługi (w pierwszym półroczu 2011 r.) w ramach umowy ramowej 
o nr ref. DIGIT 

1.3.6. Wykonanie badań pomocniczych do sprawozdania na temat sytuacji zdrowotnej zwierząt oraz opłacalności realizacji 
programów mających na celu zwalczanie, kontrolę i monitorowanie chorób zwierzęcych 

PODSTAWA PRAWNA 

Artykuł 41 decyzji Rady 2009/470/WE 

POZYCJA W BUDŻECIE 

17 04 02 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Dwa zamówienia na usługi (z wykorzystaniem istniejącej umowy ramowej) Dz.U. L 313 z 28.11.2009, s. 129 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI JEST TO MOŻLIWE) 

Przeprowadzenie badań stanowiących wkład w finalizację sprawozdania zgodnie z art. 41 decyzji 2009/470/WE 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ 

Drugie półrocze 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIAMI DO SKŁADANIA OFERT 

100 000 EUR 

ZAMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE 

Przyznanie dwóch szczegółowych zamówień na usługi (w pierwszym półroczu 2011 r.) w ramach umowy 
ramowej nr SANCO/2008/01/055
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ZAŁĄCZNIK II 

Streszczenie działań, które zostaną zorganizowane przez OIE w 2011 r., o których mowa w załączniku 
I pkt 1.2.1 

Działanie Miejsce Daty (2011 r.) 

1. Konferencje światowe 

1.1. Programy w zakresie zdrowia zwierząt wodnych i ich wkład 
w bezpieczeństwo żywności na świecie 

Panama 
(Panama) 

27–29 czerwca 2011 r. 

1.2. Kontrola wścieklizny Seul 
(Republika Korei) 

7–9 września 2011 r. 

1.3. Druga Międzynarodowa Konferencja poświęcona pryszczycy 
„Ku kontroli na świecie” 

Tajlandia Pierwsze półrocze 
2012 r 

2. Seminaria i warsztaty 

2.1. Regionalne seminarium europejskie (region OIE) krajowych 
punktów kontaktowych OIE ds. systemów informacji sani
tarnej (system wymiany informacji o zdrowiu zwie- 
rząt/ światowa baza informacji o zdrowiu zwierząt, 
WAHIS/WAHID) 

Vladimir 
(Rosja) 

15–17 czerwca 2011 r 

2.2. Regionalne seminarium europejskie (region OIE) krajowych 
punktów kontaktowych OIE ds. dobrostanu zwierząt 
w związku ze strategią dla Europy w dziedzinie dobrostanu 
zwierząt 

Kijów 
(Ukraina) 

data do potwierdzenia 

2.3. Regionalne seminarium europejskie (region OIE) krajowych 
punktów kontaktowych OIE ds. bezpieczeństwa żywności 
pochodzenia zwierzęcego 

Włochy 7–11 listopada 2011 r.
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