
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 2 grudnia 2011 r. 

zmieniająca decyzję Komisji 2011/C 69/01 dotyczącą przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 
2011 r. w ramach drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013) 
oraz kryteriów wyboru, przyznawania i innych kryteriów dotyczących wkładów finansowych do 

działań w ramach tego programu 

(2011/C 353/08) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję nr 1350/2007/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającą 
drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na 
lata 2008–2013 ( 1 ), w szczególności jej art. 8 ust. 1, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 2 ) (zwane dalej 
„rozporządzeniem finansowym”), 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 ( 3 ) 
(zwane dalej „przepisami wykonawczymi”), w szczególności 
jego art. 90, 

uwzględniając decyzję Komisji 2004/858/WE z dnia 15 grudnia 
2004 r. ustanawiającą agencję wykonawczą o nazwie „Agencja 
wykonawcza programu zdrowia publicznego” do zarządzania 
działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, 
w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ( 4 ), 
w szczególności jego art. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Komisji 2011/C 69/01 ( 5 ) została przyjęta 
w dniu 22 lutego 2011 r. 

(2) Część z pierwotnie zaplanowanych zaproszeń do skła
dania ofert spowodowała powstanie oszczędności lub 
zakończyła się niepowodzeniem i nie zostanie zrealizo

wana w 2011 r. Z tego też względu niezbędna jest 
modyfikacja rozdziału budżetu pomiędzy różne mecha
nizmy finansowania wymienione w pkt 2 załącznika I do 
decyzji 2011/C 69/01, tak by umożliwić przyznawanie 
większej liczby dotacji na projekty. 

(3) Zmiany w budżecie pierwotnie przeznaczonym na 
konkretne działania przekraczają próg 20 % wskazany 
w art. 5 decyzji 2011/C 69/01, a co za tym idzie 
stanowią istotną zmianę przyjętej decyzji w sprawie 
finansowania, w związku z czym decyzję tę należy 
zmienić. Do wspomnianych mechanizmów finansowania 
powinna mieć zastosowanie elastyczność finansowa 
w wysokości 20 %. 

(4) Niniejsza decyzja jest również decyzją w sprawie finan
sowania konferencji organizowanej przez prezydencję 
i zaplanowanej na pierwszą połowę 2012 r. w ramach 
prezydencji duńskiej, która to konferencja została wymie
niona w pkt 2.4.1 załącznika I decyzji 2011/C 69/01. 

(5) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić 
decyzję 2011/C 69/01. 

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią komitetu, o którym mowa w art. 10 decyzji 
programowej, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 

W decyzji 2011/C 69/01 wprowadza się następujące zmiany: 

1) artykuł 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

Zmiany środków przydzielonych na konkretne mechanizmy 
finansowe określone w załączniku I, które łącznie nie prze
kraczają 20 % maksymalnego wkładu zatwierdzonego 
niniejszą decyzją dla każdej pozycji w budżecie, nie są 
uważane za istotne, o ile nie wpływają w istotnym stopniu 
na charakter i cele planu pracy. Oznacza to, że maksymalny 
wkład zatwierdzony niniejszą decyzją może wzrosnąć 
o 20 %;
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2) w załączniku I do decyzji 2011/C 69/01 wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) w pkt 1.2. Środki akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

Kwoty określone w poniższych rozdziałach są orienta
cyjne. Zgodnie z art. 90 ust. 4 przepisów wykonawczych 
w przypadku każdego mechanizmu finansowego 
możliwe są nieznaczne zmiany w wysokości przyzna
nych mu środków; 

b) w pkt 2.1. Dotacje na projekty akapit pierwszy zdanie 
pierwsze otrzymuje brzmienie: 

Orientacyjną łączną kwotę na dotacje na projekty szacuje 
się na 7 050 000 EUR; 

c) w pkt 2.4.1. Konferencje organizowane przez prezydencję – 
monopol z mocy prawa akapit piąty otrzymuje brzmienie: 

Konferencje organizowane przez prezydencję, finanso
wane w ramach niniejszego planu pracy, to: »Europejskie 
Forum Działań na rzecz Mózgu; starzenie się, udar 
i choroba Alzheimera – szukanie innowacyjnych 

rozwiązań«, zaplanowana na listopad 2011 r. w ramach 
prezydencji polskiej, oraz »E-zdrowie: konferencja wyso
kiego szczebla UE« (EU High Level eHealth Conference), 
zaplanowana na maj 2012 r. w ramach prezydencji 
duńskiej; 

d) w pkt 2.6. Udzielanie zamówień akapit pierwszy otrzymuje 
następujące brzmienie: 

Orientacyjną łączną kwotę na zamówienia szacuje się na 
15 353 028 EUR; 

e) w pkt 3.2.1.1. Zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia: 
przygotowanie planów działań i projektów funduszy struktural
nych słowa „Dotacja na projekt” w nawiasie kwadratowym 
po akapicie trzecim zastępuje się słowami „Dotacje na 
projekt”. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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