
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 10 czerwca 2011 r. 

w sprawie pomocy finansowej Unii na okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 
dla laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. zdrowia pszczół 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3767) 

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) 

(2011/338/UE) 

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 ), w szczególności jego art. 75 
ust. 2, 

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 ( 2 ), 
w szczególności jego art. 32 ust. 7, 

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 
2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii ( 3 ), 
w szczególności jej art. 31 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 75 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 zaciągnięcie zobowiązań doty
czących wydatków jest poprzedzane decyzją w sprawie 
finansowania przyjętą przez instytucję lub organ, 
któremu instytucja ta przekaże uprawnienia. 

(2) Artykuł 31 ust. 2 decyzji 2009/470/WE stanowi, że 
laboratoria referencyjne Unii Europejskiej w dziedzinie 
zdrowia zwierząt i żywych zwierząt mogą otrzymywać 
pomoc unijną. 

(3) Powinno się zatem przyznać unijną pomoc finansową 
laboratorium referencyjnemu Unii Europejskiej wyzna
czonemu do wykonywania funkcji przewidzianych 
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 
2 lutego 2011 r. wyznaczającym laboratorium referen
cyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiającym dodat
kowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmie
niającym załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 
882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 4 ). 

(4) Komisja oceniła program prac oraz odpowiadający mu 
preliminarz budżetowy, przedłożone przez laboratorium 
referencyjne UE ds. zdrowia pszczół na okres od dnia 
1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 
28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania 
pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laborato
riom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami 
spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia 
zwierząt ( 5 ) stanowi, że Unia przyznaje pomoc finan
sową, jeżeli zatwierdzone programy prac są skutecznie 
realizowane, a beneficjenci dostarczają wszelkie 
niezbędne informacje w określonych terminach. 

(6) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 
stosunki między Komisją a laboratoriami referencyjnymi 
Unii Europejskiej są regulowane w ramach umowy part
nerstwa, której towarzyszy wieloletni program prac. 

(7) Pomoc finansowa na działalność laboratoriów referencyj
nych Unii Europejskiej i organizację przez nie semina
riów powinna również być zgodna z zasadami kwalifi
kowalności określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 
1754/2006. 

(8) W rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006 ustalono zasady 
kwalifikowalności dotyczące seminariów organizowanych 
przez laboratoria referencyjne Unii Europejskiej. Ograni
czono w nim również pomoc finansową do maksymalnie 
32 uczestników seminariów. Zgodnie z art. 13 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 odstępstwa od 
tego ograniczenia powinny być dopuszczone 
w przypadku tych laboratoriów referencyjnych Unii 
Europejskiej, które potrzebują wsparcia, by umożliwić 
uczestnictwo ponad 32 osobom w celu osiągnięcia jak 
najlepszych wyników seminariów. Odstępstwa są 
możliwe w przypadku, gdy europejskie laboratorium 
referencyjne zobowiąże się do prowadzenia 
i organizacji seminarium wraz z innym laboratorium 
referencyjnym Unii Europejskiej.
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(9) Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) oraz art. 13 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej ( 1 ) 
programy zwalczania i kontroli chorób zwierzęcych 
(środki weterynaryjne) są finansowane w ramach Europej
skiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Ponadto 
w art. 13 akapit drugi wspomnianego rozporządzenia 
przewidziano, że w należycie uzasadnionych wyjątko
wych przypadkach, w odniesieniu do środków 
i programów objętych decyzją 2009/470/WE, fundusz 
ten pokrywa wydatki związane z kosztami administracyj
nymi i kosztami zatrudnienia, poniesione przez państwa 
członkowskie i przez beneficjentów otrzymujących 
pomoc z EFRG. Do celów kontroli finansowej zastoso
wanie mają art. 9, 36 i 37 rozporządzenia (WE) 
nr 1290/2005. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do zdrowia pszczół Unia przyznaje pomoc 
finansową na rzecz Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Sophia- 
Antipolis Laboratory w celu wykonywania przez ten podmiot 
funkcji i obowiązków określonych w załączniku do rozporzą
dzenia (UE) nr 87/2011. 

Pomoc finansowa Unii obejmuje 100 % kosztów kwalifikowal
nych, zgodnie z ich definicją w rozporządzeniu (WE) 
nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie 
w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 
249 616 EUR w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 
31 grudnia 2011 r., z czego maksymalnie 48 470 EUR prze
znacza się na organizację seminarium technicznego poświęco
nego zdrowiu pszczół. 

Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania 
w rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do: 

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail, Sophia-Antipolis Laboratory, Les 
Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Anti
polis, Francja. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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