
DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie finansowania zewnętrznej oceny wspólnotowej polityki w zakresie zdrowia zwierząt
oraz finansowania przeprowadzania badania w celu analizy kosztów i warunków dotyczących

instrumentu finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego w UE

(2005/39/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,

uwzględniając decyzję Komisji SEC/2004/120 z dnia 11 marca
2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących wyko-
nania budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich,
w szczególności jej art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota podejmuje
albo pomaga Państwom Członkowskim
w podejmowaniu technicznych i naukowych środków
potrzebnych do opracowania prawodawstwa wspólnoto-
wego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju
edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii.

(2) W świetle zaleceń międzynarodowej konferencji
w sprawie kontroli i profilaktyki weterynaryjnej
pryszczycy (grudzień 2001 r.), pojawiających się nowych
trudności w zakresie zwalczania niektórych zakaźnych
chorób zwierząt i ewentualnej potrzeby nowych
systemów finansowania skutków wybuchu tej choroby,
niezbędny jest dalszy przegląd zagadnienia.

(3) W celu przeprowadzenia wspomnianego przeglądu
należy w kontekście programu roboczego podjąć dwa
następujące działania.

(4) Po pierwsze, należy przeprowadzić ocenę programów
wydatków wspólnotowych, aby ocenić metody zarzą-
dzania przydzielanych funduszy oraz promować metody
zarządzania oparte na doświadczeniach z przeszłości,
kładąc szczególny nacisk na zarządzanie w oparciu
o wyniki.

(5) Zewnętrzna i niezależna ocena wspólnotowej polityki
w zakresie zdrowia zwierząt w oparciu o jej finansowe

aspekty powinna wspomagać służby Komisji
w określaniu odpowiednich opcji na przyszłość.

(6) Po drugie, przeprowadzenie, na wniosek Parlamentu
Europejskiego, analizy (projektu pilotażowego
w rozumieniu art. 49 ust. 2 rozporządzenia finanso-
wego) kosztów i warunków dotyczących instrumentu
finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza
żywego w UE. Celem analizy będzie zbadanie możliwości
wykonania oraz oszacowania kosztów innych instru-
mentów finansowania ryzyka, aby określić możliwy
wpływ na budżety krajowe i budżet wspólnotowy oraz
zrównoważone poziomy krajowych systemów wsparcia
dla strat bezpośrednich.

(7) Wyniki wymienionej analizy mogłyby stanowić podstawę
dla harmonizacji systemów finansowych UE mając na
celu co najmniej sprawiedliwe traktowanie rolników
w UE, a z drugiej strony analizę przyszłości funduszu
weterynaryjnego w poszerzonej Wspólnocie.

(8) Zgodnie z art. 15 przepisów wewnętrznych dotyczących
wykonania budżetu roczny program pracy może być
równoważny z decyzją o finansowaniu pod warunkiem,
że stanowi on wystarczająco dokładne ramy. Ocena,
analiza oraz przegląd przewidziane w niniejszej decyzji
stanowią takie ramy.

(9) Zgodnie z art. 49 ust. 2 rozporządzenia finansowego
wykorzystanie środków bez aktu podstawowego podlega
zatwierdzonej przez Komisję decyzji zapewniającej odpo-
wiednie ramy.

(10) Niniejsza decyzja powinna zatem stanowić ramy równo-
ważne z decyzją w sprawie finansowania w rozumieniu
art. 75 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozpo-
rządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2).

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1). (2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.



STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Działania przedstawione w Załączniku do niniejszej decyzji zatwierdza się w celu ich finansowania.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

1. Zewnętrzna ocena wspólnotowej polityki w zakresie zdrowia zwierząt oraz właściwa analiza wpływu
w celu określenia właściwej opcji na przyszłość w tej dziedzinie.

Linia budżetowa: 17.04.02 – inne środki

Akt podstawowy: Decyzja 90/424/EWG

Procedura i harmonogram: przedstawiona ocena i analiza wpływu zostaną zrealizowane w formie umowy ramowej.
Zaproszenie do składania ofert na tę umowę ramową zostanie ogłoszone w ostatnim kwartale roku 2004 zgodnie
z procedura otwartą.

Koszt: kwota maksymalna 530 000 EUR.

2. Analiza pt. „Koszty i warunki dotyczące instrumentu finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza
żywego w UE”.

Linia budżetowa: 17.01.04.04

Projekt pilotażowy zgodnie z art. 49 ust. 2 rozporządzenia finansowego.

Procedura i harmonogram: Zaproszenie do składania ofert zostanie ogłoszone w ostatnim kwartale roku zgodnie
z procedura otwartą.

Koszt: kwota maksymalna 500 000 EUR.
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