
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 12 września 2011 r. 

w sprawie finansowania w 2011 r. niektórych środków niezbędnych do zapewnienia stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 

(2011/C 271/05) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 ) (zwane dalej „rozporządzeniem 
finansowym”), w szczególności jego art. 75, 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) 
nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szcze
gółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mają
cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej
skich ( 2 ) (zwane dalej „przepisami wykonawczymi”), 
w szczególności jego art. 90, 

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 ( 3 ), 
w szczególności jego art. 66 ust. 1 lit. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 
ust. 1 przepisów wykonawczych zaciąganie zobowiązań 
na wydatki z budżetu Unii powinno być poprzedzone 
decyzją w sprawie finansowania, określającą istotne 
składniki działania powodujące wydatki oraz przyjętą 
przez instytucję lub organy, którym instytucja ta przeka
zała uprawnienia. 

(2) W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 ustanowiono 
zasady wykonywania kontroli urzędowych mających na 
celu sprawdzenie zgodności z regułami ustanowionymi 
w szczególności na rzecz zapobiegania zagrożeniu dla 
ludzi i zwierząt, eliminowania go lub ograniczania do 
dopuszczalnych poziomów, bezpośrednio lub przez 
środowisko naturalne, gwarantowania uczciwych praktyk 
w handlu paszami i żywnością oraz ochrony interesów 
konsumentów łącznie z etykietowaniem pasz i żywności 
oraz innymi formami przekazywania informacji konsu
mentom. 

(3) Zgodnie z art. 66 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004 wkłady finansowe na finansowanie pozos
tałych środków niezbędnych do zapewnienia stosowania 

tego rozporządzenia zatwierdzane są każdego roku 
w ramach procedury budżetowej. Środki, o których 
mowa w art. 66, obejmują w szczególności prowadzenie 
badań, publikację informacji oraz organizację zebrań 
i konferencji. 

(4) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. 
w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych 
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszo
nych przez żywność ( 4 ) można ustalać cele unijne doty
czące ograniczenia częstości ich występowania, przy 
czym państwa członkowskie powinny ustanowić krajowe 
programy zwalczania na rzecz osiągnięcia tych celów. 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
przyjął w dniu 9 grudnia 2009 r. opinię naukową 
w sprawie oceny ilościowej ryzyka wystąpienia kampylo
bakteriozy u ludzi stwarzanego przez mięso brojlerów 
w Unii Europejskiej ( 5 ). Zgodnie z powyższą opinią 
kampylobakterioza jest najczęściej występującym zakaże
niem pokarmowym w Unii Europejskiej – odnotowuje 
się nawet 20 mln przypadków klinicznych rocznie. 
EFSA przyjął również w dniu 11 marca 2010 r. opinię 
naukową w sprawie oceny ilościowej ryzyka mikrobiolo
gicznego dotyczącego zakażeń salmonellą świń hodow
lanych i przeznaczonych na rzeź ( 6 ), zgodnie z którą 
około 10–20 % zakażeń salmonellą u ludzi może pocho
dzić od trzody chlewnej stanowiącej rezerwuar. Zanim 
zostanie określony cel dotyczący ograniczenia częstości 
występowania tych chorób odzwierzęcych w Unii Euro
pejskiej, zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. a) rozporządzenia 
(WE) nr 2160/2003 wymagana jest analiza przewidywa
nych kosztów i korzyści. 

(5) Zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy 
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pocho
dzenia zwierzęcego ( 7 ) przedsiębiorstwa sektora spożyw
czego sprowadzające żywność zawierającą zarówno 
produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone 
produkty pochodzenia zwierzęcego zobowiązane są 
dopilnować, aby przetworzone produkty pochodzenia 
zwierzęcego wchodzące w skład takiej żywności spełniały 
odpowiednie wymogi przedmiotowego rozporządzenia. 
Przedsiębiorstwa te muszą także wykazać podczas 
kontroli urzędowych, że dopełniły powyższego 
obowiązku. Ze względu na potencjalnie znaczące skutki 
tych przepisów, w rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 1162/2009 ( 8 ) ustanowiono przepisy przejściowe 
pozwalające na odstępstwo od niektórych przepisów
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wspomnianego powyżej rozporządzenia, obowiązujące 
do dnia 31 grudnia 2013 r.; rozważa się przy tym możli
wość zmiany wyżej wymienionego przepisu rozporzą
dzenia (WE) nr 853/2004. Należy ocenić skutki ewen
tualnych nowych przepisów dla przedsiębiorstw oraz 
w przypadku kontroli urzędowych po zakończeniu 
obowiązywania przepisów przejściowych. 

(6) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 
15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiolo
gicznych dotyczących środków spożywczych ( 1 ) wdro 
żono ogólne i szczegółowe zasady higieny, o których 
mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie higieny środków spożywczych ( 2 ). 
W rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 ustanowiono 
referencyjną metodę badania w celu wykrywania hista
miny w niektórych produktach rybołówstwa, którą 
należy stosować w ramach kontroli urzędowych. Należy 
ocenić wpływ tej metody referencyjnej na czułość 
i swoistość w porównaniu z normą AOAC 977.13 
Kodeksu Żywnościowego ( 3 ). Badanie to powinno zostać 
przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze. 

(7) Należy rozważyć możliwość przeglądu obowiązujących 
przepisów dotyczących kontroli mięsa zawartych 
w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawia
jącym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędo
wych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 4 ). 
W 2011 r. należy zorganizować serię konferencji 
i zebrań, uzupełnionych przez analizy wyników badań 
pilotażowych, aby omówić tę kwestię z właściwymi orga
nami państw członkowskich i państw trzecich, przedsta
wicielami zainteresowanych stron i międzynarodowymi 
organizacjami naukowymi. 

(8) W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamie
rzonego uwalniania do środowiska organizmów zmody
fikowanych genetycznie ( 5 ) i w rozporządzeniu (WE) 
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfiko
wanej żywności i paszy ( 6 ) ustanowiono warunki wpro
wadzania do obrotu i stosowania organizmów zmodyfi
kowanych genetycznie (GMO) oraz produktów zawiera
jących GMO bądź produktów otrzymanych z GMO 
w Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące przeprowadzania 
kontroli urzędowych w celu sprawdzenia zgodności 
z przepisami obu aktów prawnych zawarto w 
rozporządzeniu (WE) nr 882/2004. W latach 
2010–2011 dokonano dwóch ocen, aby stwierdzić, 
w jakim zakresie dzięki tym ramom prawnym udało 
się osiągnąć cel ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska naturalnego i interesów konsumentów przy 
jednoczesnym zapewnieniu efektywnego funkcjonowania 

rynku wewnętrznego. Należy przeprowadzić analizy 
zagadnień, których nie zbadano szczegółowo w ramach 
tych ocen, takich jak informowanie za pomocą etykiety 
o nieobecności GMO w danych produktach. Należy 
zorganizować serię konferencji, aby podnieść poziom 
wiedzy na temat aktualnego stanu wdrożenia ram praw
nych dotyczących GMO przez państwa członkowskie 
oraz zapewnić działania następcze odnośnie do sprawoz
dania Komisji z dnia 15 kwietnia 2011 r. dotyczącego 
społeczno-ekonomicznych skutków uprawy GMO ( 7 ), 
zgodnie z konkluzjami Rady z grudnia 2008 r. 

(9) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie dodatków do żywności ( 8 ) i rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromaty
zujących i niektórych składników żywności o 
właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na 
środkach spożywczych ( 9 ) ustanowiono nowe przepisy 
dotyczące dodatków do żywności i środków aromatyzu
jących celem zapewnienia efektywnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zagwaranto
waniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi oraz 
ochrony konsumentów, w tym ochrony interesów 
konsumentów. Oba rozporządzenia stosowane są od 
dnia 20 stycznia 2011 r. Należy poinformować zainte
resowane strony oraz konsumentów o nowych ramach 
prawnych, zawartych w nich przepisach, ich dalszym 
wdrażaniu i skutkach dla wspomnianych grup, aby 
zwiększyć ich świadomość na ten temat i pomóc 
w egzekwowaniu nowych przepisów. 

(10) Niniejsza decyzja w sprawie finansowania może również 
obejmować płatność odsetek za zwłokę w płatnościach 
na podstawie art. 83 rozporządzenia finansowego i art. 
106 ust. 5 przepisów wykonawczych. 

(11) Do celów stosowania niniejszej decyzji należy zdefi
niować termin „istotna zmiana” w rozumieniu art. 90 
ust. 4 przepisów wykonawczych, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Niniejszym przyjmuje się roczny program prac w celu wyko
nania art. 66 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 882/2004, 
w brzmieniu określonym w załączniku. 

Program prac stanowi decyzję w sprawie finansowania 
w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego.
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Artykuł 2 

Maksymalny zatwierdzony niniejszą decyzją wkład na realizację 
programu ustala się na poziomie 1 095 000 EUR i zostanie on 
sfinansowany z następujących pozycji w budżecie ogólnym Unii 
Europejskiej na 2011 r.: 

— pozycja budżetowa nr 17 04 07 01: 1 095 000 EUR. 

Środki te mogą również obejmować odsetki za zwłokę 
w płatnościach. 

Artykuł 3 

Zmian, które dotyczą środków przydzielonych na konkretne 
działania w ramach programu prac, a które łącznie nie przekra
czają 10 % maksymalnego wkładu zatwierdzonego w art. 2 
niniejszej decyzji, nie uznaje się za istotne zmiany 

w rozumieniu art. 90 ust. 4 rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 2342/2002, jeżeli nie wywierają one znaczącego wpływu 
na charakter i cel programu prac. 

Urzędnik zatwierdzający może przyjąć takie zmiany zgodnie 
z zasadami należytego zarządzania finansami i 
proporcjonalności. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do delegowanych urzędników 
zatwierdzających. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 września 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 – Program prac na rok 2011 r. 

1. Wprowadzenie 

Program ten obejmuje osiem środków wykonawczych na 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(WE) nr 882/2004 dotyczącego unijnego wsparcia na finansowanie środków niezbędnych do zapewnienia stoso
wania przedmiotowego rozporządzenia podział budżetu i główne działania przedstawiają się następująco: 

Na zamówienia (przeprowadzane w formie bezpośredniego zarządzania scentralizowanego): 

— Analiza kosztów i korzyści wynikających z ustalenia celów dotyczących ograniczenia występowania Campylobacter 
i Salmonella na odpowiednich etapach łańcucha żywnościowego: 200 000 EUR 

— Oceny skutków ewentualnych nowych przepisów w ramach rewizji „pakietu higienicznego”, w szczególności ze 
względu na koniec obowiązywania przepisów przejściowych pozwalających na odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 853/2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pocho
dzenia zwierzęcego: 150 000 EUR 

— Ocena skutków odnośnie do referencyjnej metody badania używanej w celu stosowania kryterium bezpieczeń
stwa żywności w odniesieniu do histaminy zawartego w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryte
riów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w zakresie swoistości i czułości badań 
w porównaniu z normą AOAC 977.13 Kodeksu Żywnościowego: 55 000 EUR 

— Badania związane z rewizją obowiązującego systemu kontroli urzędowych mięsa: analiza oceniająca wynik badań 
pilotażowych, w tym spodziewane koszty i korzyści w związku z nowymi sposobami kontroli higieny 
w sektorze mięsnym, jak przewidziano w art. 17 ust. 4 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 854/2004 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi: 100 000 EUR 

— Konferencje i zebrania z udziałem właściwych organów państw członkowskich i państw trzecich, przedstawicieli 
zainteresowanych stron i międzynarodowych organizacji naukowych w sprawie rewizji obowiązujących prze
pisów dotyczących kontroli mięsa zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 ustanawiającym szczególne 
przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi: 100 000 EUR 

— Badania dotyczące kwestii związanych z GMO: 300 000 EUR 

— Seria konferencji na temat wdrożenia ram prawnych dotyczących GMO oraz społeczno-ekonomicznych skutków 
uprawy GMO: 40 000 EUR 

— Pakiet informacyjny dla zainteresowanych stron i konsumentów na temat dodatków do żywności i środków 
aromatyzujących (arkusz informacyjny, kieszonkowy przewodnik, strona internetowa, wideoklip, konferencja 
prasowa lub komunikat prasowy): 150 000 EUR 

2. Program pracy na rok 2011 r. – zamówienie 

Całkowity budżet przeznaczony w 2011 r. na udzielone zamówienia wynosi 1 095 000 EUR. 

2.1. Analiza kosztów i korzyści wynikających z ustalenia celów dotyczących ograniczenia występowania Campylobacter i Salmonella 
na odpowiednich etapach łańcucha żywnościowego 

PODSTAWA PRAWNA 

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

POZYCJA W BUDŻECIE 

Pozycja w budżecie: 17 04 07 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Jedno zamówienie
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PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI INFORMACJA TAKA JEST DOSTĘPNA) 

Analiza kosztów i korzyści ustalenia celów dotyczących ograniczenia występowania Campylobacter i Salmonella na 
odpowiednich etapach łańcucha żywnościowego zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w 
sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych 
przez żywność 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

W przybliżeniu trzeci lub czwarty kwartał 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT 

200 000 EUR 

SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIE (JEŻELI MA ZASTOSOWANIE) 

Udzielenie jednego szczegółowego zamówienia na usługi w ramach umowy ramowej SANCO/2008/01/055 

2.2. Ocena skutków ewentualnych nowych przepisów w ramach rewizji „pakietu higienicznego”, w szczególności ze względu na koniec 
obowiązywania przepisów przejściowych pozwalających na odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ustanawiającego 
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 

PODSTAWA PRAWNA 

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

POZYCJA W BUDŻECIE 

Pozycja w budżecie: 17 04 07 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Jedno zamówienie 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI INFORMACJA TAKA JEST DOSTĘPNA) 

Ocen skutków ewentualnych nowych przepisów w ramach rewizji „pakietu higienicznego”, w szczególności ze 
względu na koniec obowiązywania przepisów przejściowych pozwalających na odstępstwa od rozporządzenia 
(WE) nr 853/2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

W przybliżeniu trzeci lub czwarty kwartał 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT 

150 000 EUR 

SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIE (JEŻELI MA ZASTOSOWANIE) 

Udzielenie jednego szczegółowego zamówienia na usługi w ramach umowy ramowej SANCO/2008/01/055 

2.3. Ocena skutków odnośnie do referencyjnej metody badania używanej w celu stosowania kryterium bezpieczeństwa żywności 
w odniesieniu do histaminy zawartego w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 w zakresie swoistości i czułości badań 
w porównaniu z normą AOAC 977.13 Kodeksu Żywnościowego 

PODSTAWA PRAWNA 

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004, art. 66 ust. 1 lit. c)
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POZYCJA W BUDŻECIE 

Pozycja w budżecie: 17 04 07 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Jedno porozumienie administracyjne 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI INFORMACJA TAKA JEST DOSTĘPNA) 

Ocena skutków odnośnie do referencyjnej metody badania używanej w celu stosowania kryterium bezpieczeństwa 
żywności w odniesieniu do histaminy zawartego w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów 
mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w zakresie swoistości i czułości badań w porównaniu 
z normą AOAC 977.13 Kodeksu Żywnościowego 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

W przybliżeniu trzeci lub czwarty kwartał 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT 

55 000 EUR 

SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIE (JEŻELI MA ZASTOSOWANIE) 

Zawarcie porozumienia administracyjnego ze Wspólnym Centrum Badawczym 

2.4. Badania związane z rewizją obowiązujących przepisów dotyczących kontroli mięsa 

PODSTAWA PRAWNA 

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

POZYCJA W BUDŻECIE 

Pozycja w budżecie: 17 04 07 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Jedno zamówienie lub większa ich liczba 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI INFORMACJA TAKA JEST DOSTĘPNA) 

Analiza spodziewanych kosztów i korzyści oraz projektów pilotażowych w związku z nowymi sposobami kontroli 
mięsa, jak przewidziano w art. 17 ust. 4 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 854/2004 ustanawiającego 
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzę
cego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

W przybliżeniu trzeci lub czwarty kwartał 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT 

100 000 EUR
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SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIE (JEŻELI MA ZASTOSOWANIE) 

Udzielenie jednego szczegółowego zamówienia na usługi lub większej ich liczby w ramach umowy ramowej 
SANCO/2008/01/055 

2.5. Konferencje i zebrania na temat rewizji obowiązujących przepisów dotyczących kontroli mięsa 

PODSTAWA PRAWNA 

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

POZYCJA W BUDŻECIE 

Pozycja w budżecie: 17 04 07 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Jedno zamówienie lub większa ich liczba 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI INFORMACJA TAKA JEST DOSTĘPNA) 

Konferencje i zebrania z udziałem właściwych organów państw członkowskich i państw trzecich, przedstawicieli 
zainteresowanych stron i międzynarodowych organizacji naukowych w sprawie rewizji obowiązujących przepisów 
dotyczących kontroli mięsa zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 ustanawiającym szczególne przepisy 
dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

W przybliżeniu trzeci lub czwarty kwartał 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT 

100 000 EUR 

SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIE (JEŻELI MA ZASTOSOWANIE) 

Udzielenie jednego szczegółowego zamówienia na usługi lub większej ich liczby w ramach umowy ramowej 
SANCO/2009/A1/005/część 2 

2.6. Badania dotyczące kwestii związanych z GMO 

PODSTAWA PRAWNA 

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

POZYCJA W BUDŻECIE 

Pozycja w budżecie: 17 04 07 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Jedno zamówienie lub większa ich liczba, w zależności od wyników dwóch przeprowadzanych obecnie ocen 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI INFORMACJA TAKA JEST DOSTĘPNA) 

Badania dotyczące kwestii, które nie zostały przeanalizowane szczegółowo w wyniku dwóch ocen unijnych ram 
prawnych dotyczących GMO 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane
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ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

W przybliżeniu trzeci lub czwarty kwartał 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT 

300 000 EUR 

SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIE (JEŻELI MA ZASTOSOWANIE) 

Udzielenie jednego szczegółowego zamówienia na usługi lub większej ich liczby w ramach umowy ramowej 
SANCO/2008/01/055 

2.7. Seria konferencji na temat wdrożenia ram prawnych dotyczących GMO oraz społeczno-ekonomicznych skutków uprawy GMO 

PODSTAWA PRAWNA 

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

POZYCJA W BUDŻECIE 

Pozycja w budżecie: 17 04 07 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Jedno zamówienie lub większa ich liczba, w zależności od warunków organizacyjnych i logistycznych 

PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI INFORMACJA TAKA JEST DOSTĘPNA) 

Seria konferencji na temat wdrożenia ram prawnych dotyczących GMO oraz społeczno-ekonomicznych skutków 
uprawy GMO 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

W przybliżeniu trzeci lub czwarty kwartał 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT 

40 000 EUR 

SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIE (JEŻELI MA ZASTOSOWANIE) 

Udzielenie jednego szczegółowego zamówienia na usługi lub większej ich liczby w ramach umowy ramowej 
SANCO/2009/A1/005/część 2 

2.8. Pakiet informacyjny dla zainteresowanych stron i konsumentów na temat dodatków do żywności i środków aromatyzujących 

PODSTAWA PRAWNA 

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

POZYCJA W BUDŻECIE 

Pozycja w budżecie: 17 04 07 01 

ORIENTACYJNA LICZBA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

Pięć zamówień, jeśli wymagana praca nie może być wykonana wewnętrznie
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PRZEDMIOT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ (JEŻELI INFORMACJA TAKA JEST DOSTĘPNA) 

Pakiet informacyjny dla zainteresowanych stron i konsumentów na temat nowych wykazów dopuszczonych 
dodatków do żywności i środków aromatyzujących oraz warunków ich stosowania: 

— arkusz informacyjny z najważniejszymi informacjami oraz najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami 
na nie, 

— kieszonkowy przewodnik mający pomóc konsumentom w rozpoznawaniu dodatków do żywności w czasie 
zakupów żywności, 

— strona internetowa z odsyłaczami do bazy danych, 

— wideoklip reklamujący stronę internetową, 

— konferencja prasowa lub komunikat prasowy przedstawiające publikację pakietu informacyjnego dla zaintereso
wanych stron i konsumentów. 

REALIZACJA 

Bezpośrednie zarządzanie scentralizowane 

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

W przybliżeniu trzeci lub czwarty kwartał 2011 r. 

ORIENTACYJNA KWOTA OBJĘTA ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT 

150 000 EUR 

SZCZEGÓŁOWE ZAMÓWIENIE (JEŻELI MA ZASTOSOWANIE) 

Nie dotyczy

PL 14.9.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 271/17


