
DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 grudnia 2008 r.

dotycząca finansowego wkładu Wspólnoty na 2009 r. dla Wspólnego Centrum Badawczego Komisji
w Belgii i we Włoszech na rzecz określonych działań prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7702)

(Jedynie teksty w językach francuskim, włoskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2008/935/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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 (1),
w szczególności jego art. 32 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnotowe laboratoria referencyjne w dziedzinie
kontroli żywności i pasz mogą uzyskać finansowy
wkład Wspólnoty zgodnie z art. 28 decyzji Rady
90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie
wydatków w dziedzinie weterynarii (2).

(2) Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej
w Isprze we Włoszech jest wymienione w załączniku
VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 jako wspólno
towe laboratorium referencyjne ds. materiałów przezna
czonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz ds.
organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Wspólne
Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w Geel
w Belgii jest wymienione w załączniku VII do rozporzą
dzenia (WE) nr 882/2004 jako wspólnotowe laborato
rium referencyjne ds. metali ciężkich w paszach
i żywności, ds. mikotoksyn oraz ds. wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA).

(3) Wspólne Centrum Badawcze oraz Dyrekcja Generalna ds.
Zdrowia i Konsumentów są służbami Komisji, a ich
stosunki określone są w corocznych uzgodnieniach
administracyjnych, którym towarzyszy program prac
i jego budżet.

(4) Przeprowadzono ocenę programów prac
i odpowiadających im szacunkowych budżetów na
2009 r. dotyczących wspólnotowych laboratoriów refe
rencyjnych w ramach Wspólnego Centrum Badawczego.

(5) W związku z powyższym należy przyznać finansowy
wkład Wspólnoty na rzecz określonych działań Wspól

nego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Geel
w Belgii oraz w Isprze we Włoszech, zgodnie
z przepisami rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Finan
sowy wkład Wspólnoty powinien objąć 100 % kosztów
kwalifikowalnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr
1754/2006 (3).

(6) Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE)
nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie
finansowania wspólnej polityki rolnej (4) programy zwal
czania i kontroli chorób zwierząt (środki weterynaryjne)
są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolni
czego Gwarancji (EFRG). Ponadto w art. 13 akapit drugi
wymienionego rozporządzenia przewidziano, że
w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach,
w odniesieniu do środków i programów objętych decyzją
90/424/EWG, koszty administracyjne i koszty zatrud
nienia poniesione przez państwa członkowskie i przez
beneficjentów otrzymujących pomoc z EFRG pokrywa
Fundusz. Do celów kontroli finansowej zastosowanie
mają art. 9, 36 i 37 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Finansowy wkład Wspólnoty zostaje przyznany na rzecz nastę
pujących działań Wspólnego Centrum Badawczego Komisji
Europejskiej w Isprze we Włoszech („laboratorium”), prowadzo
nych zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
882/2004 oraz na rzecz organizacji warsztatów dotyczących
tego rodzaju działań, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r.
do dnia 31 grudnia 2009 r.:

1) działania dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu
ze środkami spożywczymi; wymieniony wkład nie może
przekroczyć 180 003 EUR;

2) organizacja warsztatów przez wymienione laboratorium,
w zakresie działań, o których mowa w pkt 1; wymieniony
wkład nie może przekroczyć 75 947 EUR;
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3) działania dotyczące organizmów zmodyfikowanych gene
tycznie; wymieniony wkład nie może przekroczyć 13 388
EUR;

4) organizacja warsztatów przez wymienione laboratorium,
w zakresie działań, o których mowa w pkt 3; wymieniony
wkład nie może przekroczyć 61 440 EUR.

Artykuł 2

Finansowy wkład Wspólnoty zostaje przyznany na rzecz nastę
pujących działań Wspólnego Centrum Badawczego Komisji
Europejskiej w Geel w Belgii („laboratorium”), prowadzonych
zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004
oraz na rzecz organizacji warsztatów dotyczących tego rodzaju
działań, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia
31 grudnia 2009 r.:

1) działania dotyczące metali ciężkich w paszach i żywności;
wymieniony wkład nie może przekroczyć 250 000 EUR;

2) organizacja warsztatów przez wymienione laboratorium,
w zakresie działań, o których mowa w pkt 1; wymieniony
wkład nie może przekroczyć 25 000 EUR;

3) działania dotyczące mikotoksyn; wymieniony wkład nie
może przekroczyć 230 000 EUR;

4) organizacja warsztatów przez wymienione laboratorium,
w zakresie działań, o których mowa w pkt 3; wymieniony
wkład nie może przekroczyć 22 000 EUR;

5) działania dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA); wymieniony wkład nie może prze
kroczyć 232 000 EUR;

6) organizacja warsztatów przez wymienione laboratorium,
w zakresie działań, o których mowa w pkt 5; wymieniony
wkład nie może przekroczyć 22 000 EUR.

Artykuł 3

Finansowy wkład Wspólnoty, o którym mowa w art. 1 i 2,
obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych określonych
w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006.

Artykuł 4

Adresatami niniejszej decyzji są:

— w przypadku materiałów przeznaczonych do kontaktu ze
środkami spożywczymi: Wspólne Centrum Badawcze,
Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Dział: Fizyczne
i chemiczne narażenie, TP 260, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra
(Włochy),

— w przypadku organizmów zmodyfikowanych genetycznie:
Wspólne Centrum Badawcze, Instytut Zdrowia i Ochrony
Konsumentów, Dział biotechnologii i organizmów zmody
fikowanych genetycznie, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra
(Włochy),

— w przypadku metali ciężkich: Wspólne Centrum Badawcze,
Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgia),

— w przypadku mikotoksyn: Wspólne Centrum Badawcze,
Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgia),

— w przypadku wielopierścieniowych węglowodorów aroma
tycznych: Wspólne Centrum Badawcze, Retieseweg 111,
2440 Geel (Belgia).

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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