
ZAŁĄCZNIK II

KRYTERIA PRZEKAZYWANIA ZADAŃ
W ZAKRESIE REALIZACJI BUDŻETU

Komisja zapewnia realizację działań wspólnotowych przewidzianych w ramach programu LIFE+.

Zadania w zakresie realizacji budżetu mogą być przekazywane władzom zarządzającym zgodnie z art. 5
ust. 2.

Właściwe władze bądź agencje (dale zwane „agencjami krajowymi”) wyznaczane są przez Komisję
w porozumieniu z Państwami Członkowskimi bądź przez samo Państwo Członkowskie zgodnie
z postanowieniami art. 54 ust. 2 lit. c) i art. 56 rozporządzenia finansowego oraz art. 38 i 39 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 2342/2002 Komisji z dnia 23 grudnia 2002 (1) ustanawiającego szczegółowe warunki wykona-
nia rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

Komisja analizuje przestrzeganie zasad gospodarności, wydajności i skuteczności. Przed przekazaniem zadań
Komisja upewnia się w drodze uprzedniej oceny, że przekazanie środków agencjom krajowym jest zgodne
z zasadami należytego zarządzania finansami oraz wzmacnia wyrazistość działań wspólnotowych. Ponadto
Komisja zwraca się o opinię właściwego komitetu, określonego w art. 12.

Wyznaczenie agencji krajowych odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami:

— organizacja ustanowiona lub wyznaczona jako agencja krajowa powinna posiadać osobowość prawną
i podlegać prawu danego Państwa Członkowskiego;

— agencje krajowe powinny posiadać odpowiednią liczbę pracowników dysponujących kwalifikacjami
zawodowymi w dziedzinie polityki ochrony środowiska;

— agencje krajowe powinny posiadać odpowiednią infrastrukturę, w szczególności w zakresie informatyki
i komunikacji;

— agencje krajowe powinny działać w administracyjnym kontekście, który pozwala im na zadowalającą
realizację zadań oraz unikanie konfliktu interesów;

— agencje krajowe powinny mieć możliwość stosowania zasad zarządzania finansami oraz warunków
umownych ustanowionych na poziomie Wspólnoty;

— agencje krajowe powinny zapewniać odpowiednie gwarancje finansowe, najlepiej udzielone przez wła-
dze publiczne, oraz posiadać potencjał zarządczy odpowiedni do poziomu środków wspólnotowych,
jakimi mają zarządzać.

Komisja zawrze umowę z każdą agencją krajową zgodnie z art. 41 przepisów wykonawczych do rozporzą-
dzenia finansowego, zawierającą szczegółowe postanowienia dotyczące, między innymi, określenia zadań,
zasad sprawozdawczości, podziału kompetencji oraz ustaleń w zakresie kontroli. Agencje przestrzegają
zasad przejrzystości, równości traktowania oraz unikania podwójnego finansowania z innych źródeł fundu-
szy wspólnotowych, jak również obowiązku monitorowania projektów oraz odzyskiwania środków należ-
nych od beneficjentów.

Ponadto Komisja zaświadczy, że każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnie-
nia odpowiedniej kontroli i nadzoru finansowego nad agencją krajową, przedstawiając Komisji — przed
rozpoczęciem działalności przez krajową agencję — niezbędne zapewnienia odnośnie do istnienia, odpo-
wiedniości i właściwego funkcjonowania agencji krajowej, zgodnie z zasadami należytego zarządzania finan-
sami.

Agencje krajowe ponoszą odpowiedzialność za nieodzyskane środki w przypadku nieprawidłowości, zanied-
bania bądź oszustwa, jakie można przypisać agencji krajowej.

Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi zapewnia przejście od działań prowadzonych
w kontekście poprzednich programów środowiskowych do tych realizowanych w ramach programu LIFE+.

(1) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.
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