
DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie finansowania programu prac na 2008 r., dotyczącego narzędzi w dziedzinie
bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

(2008/287/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządze-
nia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot
Europejskich (1), w szczególności jego art. 75,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr
2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó-
łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr
1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2),
w szczególności jego art. 90,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja
2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem
do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub
produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we
Wspólnocie (3), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. i),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (4),
w szczególności jego art. 51 oraz art. 66 ust. 1 lit. b) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 75 rozporządzenia (WE, Euratom) nr
1605/2002 i z art. 90 rozporządzenia (WE, Euratom)
nr 2342/2002 zaciągnięcie zobowiązań jest poprzedzane
decyzją w sprawie finansowania, która określa istotne
składniki działania powodujące wydatki z budżetu.

(2) Przewiduje się różne działania w dziedzinie narzędzi
szkoleniowych w ramach szeregu aktów ustawoda-
wczych dotyczących bezpieczeństwa żywności, zdrowia
zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin. Działania
te muszą być finansowane z budżetu Wspólnoty. Finan-
sowanie takich działań powinno być przedmiotem poje-
dynczej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Przyjmuje się program prac w załączniku dotyczącym finanso-
wania w 2008 r. działań związanych z narzędziami szkolenio-
wymi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt,
dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin.

Za publikację i wdrożenie programu odpowiedzialny jest
Dyrektor Generalny i Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia
i Ochrony Konsumentów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007,
s. 9).

(2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.U. L 111
z 28.4.2007, s. 13).

(3) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 51).

(4) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 180/2008 (Dz.U. L 56
z 29.2.2008, s. 4).



ZAŁĄCZNIK

Program prac na 2008 r., dotyczący narzędzi szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia
zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

SZKOLENIA

1) Pozycje w budżecie: 17 04 07 01 i 17 04 04 01

Podstawa prawna:

— rozporządzenie (WE) nr 882/2004, art. 51 i art. 66 ust. 1 lit. b),

— dyrektywa Rady 2000/29/WE, art. 2 ust. 1 lit. i).

Działanie, które ma być finansowane z tego budżetu, ma na celu opracowanie, organizację i przeprowadzenie kursów
szkoleniowych i warsztatów we Wspólnocie oraz w krajach trzecich w celu zapewnienia właściwego przeszkolenia
personelu przeprowadzającego kontrole urzędowe. Dzięki tym kursom szkoleniowym i seminariom urzędnicy
rządowi, organy krajowe i eksperci w dziedzinie badań laboratoryjnych otrzymują informacje i są szkoleni
w zakresie wspólnotowego prawa paszowego i żywnościowego oraz wymogów kontrolnych dotyczących pasz
i żywności dopuszczanych na rynki Wspólnoty.

Komisja wspiera szkolenia urzędników z państw członkowskich poprzez uzupełnianie szkoleń na poziomie krajowym
szkoleniami w aspektach istotnych z punktu widzenia Wspólnoty.

W roku 2008 działania szkoleniowe dotyczyć będą następujących tematów:

— procedury kontroli żywności i pasz oparte na zasadach HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, Analiza
Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli); techniki audytu mające na celu weryfikację wdrażania systemów
HACCP,

— kontrole weterynaryjne i bezpieczeństwa żywności w punktach kontroli granicznej (lotniska, porty morskie
i drogi/koleje),

— higiena i kontrola żywności: produkty rybne, mięsne i przetwory mleczne,

— zapobieganie, kontrola i zwalczanie przenośnych gąbczastych encefalopatii,

— kontrole fitosanitarne (system kwarantanny roślin WE dotyczący ziemniaków, wewnętrzny system kwarantanny
roślin WE, system kwarantanny roślin WE dotyczący przywozu),

— środki ochrony roślin (aspekty bezpieczeństwa pasz i żywności): ocena i rejestracja,

— choroby odzwierzęce i kryteria mikrobiologiczne w środkach spożywczych,

— dobrostan zwierząt: ogłuszanie i zabijanie zwierząt w rzeźniach i w ramach zwalczania choroby oraz dobrostan
zwierząt podczas transportu,

— prawo żywnościowe, prawo paszowe, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zasady dotyczące zdrowia roślin.
(8 800 000 EUR).

Finansowanie: w drodze zamówień publicznych.

Całkowity budżet przeznaczony na zamówienia publiczne w ciągu roku wynosi 8 800 000 EUR.

Dla każdego z wyżej wymienionych zagadnień technicznych podpisana zostanie umowa o świadczenie usług. Ocenia
się, że podpisanych zostanie około 14 takich umów. Wykonawcy zewnętrzni zostaną zaangażowani głównie
w aspekty organizacyjne i logistyczne działań szkoleniowych.

Celem jest jak najszybsze rozpoczęcie procedury zamówień publicznych (mniej więcej między marcem a majem), tak
aby umowy zostały podpisane w 2008 r.
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2) Pozycja w budżecie: 17 01 04 05

Podstawa prawna:

— rozporządzenie (WE) nr 882/2004, art. 66 ust. 1 lit. c).

Działanie, które ma być finansowane w ramach tego budżetu, ma na celu otrzymanie informacji zwrotnej na temat
szkoleń. Informacja zwrotna jest jednym z kluczowych elementów w obszarze lepszego szkolenia na rzecz bezpiecz-
niejszej żywności. Częścią powyższego jest przygotowanie sprawozdania na temat działań w 2007 r.

Informacje zwrotne o szkoleniach zostaną także zebranie w drodze oceny ex post. Formularze/kwestionariusze do tego
celu zostaną przekazane reprezentatywnej grupie uczestników po szkoleniu, aby ocenić wpływ szkolenia na ich pracę
zawodową.

Wreszcie, aby lepiej zorganizować program szkoleń, należy sfinansować sprzęt i narzędzia IT, a także materiały
promocyjne oraz zaplecze informacyjne i komunikacyjne. (308 000 EUR).

Finansowanie: dotychczasowe umowy ramowe

Ocenia się, że podpisanych zostanie około czterech umów.

Przybliżony termin podpisywania umów: między marcem a lipcem.

Podsumowanie

Nr Nazwa Pozycja w budżecie Podstawa prawna Kwota w EUR

1 Szkolenia: umowy z wykonawcami
zewnętrznymi o wykonanie
programu szkoleniowego

17 04 07 01 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 8 350 000

17 04 04 01 Dyrektywa 2000/29/WE 450 000

2 Szkolenia: sprawozdanie roczne,
ocena ex post, sprzęt i narzędzia IT,
materiały promocyjne, zaplecze
informacyjne i komunikacyjne

17 01 04 05 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 308 000

Razem 9 108 000
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