
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 17 czerwca 2011 r. 

zmieniająca decyzję Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania 
do użytku urzędników zatwierdzających Komisji oraz agencji wykonawczych 

(2011/C 180/06) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól
nego Wspólnot Europejskich ( 1 ), 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 215/2008 z dnia 
18 lutego 2008 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają
cego zastosowanie do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
systemu wczesnego ostrzegania do użytku urzędników 
zatwierdzających Komisji oraz agencji wykonawczych 
definicja odpowiedniego upoważnionego urzędnika 
zatwierdzającego na potrzeby decyzji, zawarta w art. 2 
decyzji, obejmuje subdelegowanego urzędnika zatwier
dzającego w rozumieniu art. 59 rozporządzenia finanso
wego, pełniącego funkcję dyrektora. 

(2) Zważywszy na fakt, że szefowie delegatur Unii występują 
jako subdelegowani urzędnicy zatwierdzający przy wyko
rzystywaniu środków pochodzących z sekcji „Komisja”, 
powierzonych im w drodze subdelegowania, powinni 
oni zostać uwzględnieni w definicji odpowiedniego 
upoważnionego urzędnika zatwierdzającego na potrzeby 
decyzji dotyczącej systemu wczesnego ostrzegania 
w charakterze subdelegowanych urzędników zatwierdza
jących Komisji, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W decyzji Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
systemu wczesnego ostrzegania do użytku urzędników zatwier
dzających Komisji oraz agencji wykonawczych wprowadza się 
następujące zmiany: 

artykuł 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„— odpowiedni upoważniony urzędnik zatwierdzający: 
oznacza delegowanych urzędników zatwierdzających 
Komisji w rozumieniu art. 59 rozporządzenia 
finansowego ponoszących odpowiedzialność zgodnie 
z wewnętrznymi zasadami wykonania budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (zwanego dalej »budżetem«), 
w tym dyrektorów agencji wykonawczych, subdelegowa
nych urzędników zatwierdzających w rozumieniu art. 59 
rozporządzenia finansowego, pełniących funkcję dyrek
tora oraz szefów delegatur w przypadkach, gdy wystę
pują oni jako subdelegowani urzędnicy zatwierdzający 
Komisji zgodnie z art. 59 ust. 2 rozporządzenia finan
sowego.”. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia jej przyjęcia. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej w celach informacyjnych. 

Niniejsza decyzja zostaje załączona do wewnętrznych zasad 
wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 21.6.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 180/11 

( 1 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 78 z 19.3.2008, s. 1.


