
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 6 marca 2012 r. 

w sprawie finansowania środków nadzoru stosowanych w stanach zagrożenia wścieklizną 
w północnej Grecji 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1354) 

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) 

(2012/141/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 
2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii ( 1 ), 
w szczególności jej art. 8 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja 2009/470/WE stanowi, że w przypadku gdy 
państwo członkowskie jest bezpośrednio zagrożone 
wystąpieniem lub rozwojem na terytorium państwa trze
ciego lub państwa członkowskiego jednej z chorób 
wymienionych w załączniku I do tej decyzji, może zostać 
podjęta decyzja o przyjęciu wszelkich środków odpo
wiednich do sytuacji oraz przyznaniu wkładu finanso
wego Unii na środki uznane za szczególnie konieczne 
dla powodzenia podjętych działań. 

(2) Wścieklizna jest chorobą zwierząt, która atakuje głównie 
dzikie i domowe zwierzęta mięsożerne i ma poważne 
konsekwencje dla zdrowia publicznego. Należy ona do 
chorób wymienionych w załączniku I do decyzji 
2009/470/WE. 

(3) W Grecji od 1987 r. nie stwierdzono przypadków wście
klizny. W związku z niedawnym stwierdzeniem tej 
choroby w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii 
konieczne jest jednak pilne wzmocnienie nadzoru nad 
wścieklizną w północnej Grecji w celu ustalenia, czy 
choroba rozprzestrzenia się na terytorium tego państwa 
członkowskiego i w jakim zakresie zachodzi potrzeba 
doustnego uodparniania dzikich zwierząt mięsożernych, 
aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tej choroby 
i zwalczyć ją. 

(4) W dniu 27 stycznia 2012 r. Grecja przedłożyła Komisji 
plan postępowania w stanach zagrożenia dotyczący 
wzmocnionego nadzoru nad wścieklizną („plan”). 
Komisja oceniła go i uznała za możliwy do przyjęcia. 
Właściwe jest zatem przyznanie wkładu finansowego 
Unii na niektóre środki przewidziane w planie. 

(5) Grecja poinformowała Komisję, że w jej krajowym labo
ratorium referencyjnym ds. wścieklizny brakuje personelu 
do wykonania zwiększonej liczby badań wymaganych do 
wdrożenia planu. Z uwagi na obecną niekorzystną 
sytuację finansową i pilną potrzebę przygotowania 
i wdrożenia planu właściwe jest włączenie kosztów 
personelu laboratoryjnego zatrudnionego specjalnie do 
wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
w planie do kosztów kwalifikujących się do wkładu 
finansowego Unii. 

(6) Mając na uwadze pilną potrzebę wdrożenia planu, 
uzasadnione jest udostępnienie wkładu finansowego 
Unii na środki przedsięwzięte od dnia 27 stycznia 
2012 r., tj. od daty przedłożenia Komisji planu, który 
ma być finansowany. 

(7) Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso
wania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finanso
wego. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się „Plan postępowania w stanach zagro 
żenia dotyczący nadzoru nad wścieklizną” przedłożony Komisji 
przez Grecję w dniu 27 stycznia 2012 r. („plan”) w celu przy
znania wkładu finansowego Unii na okres od dnia 27 stycznia 
2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. („wkład finansowy”). 

Artykuł 2 

1. Wkład finansowy nie przekracza łącznie 60 000 EUR. 

2. Wkład finansowy obejmuje ryczałtową kwotę wynoszącą 
5 EUR za dzikie zwierzę przesłane do badania na obecność 
wścieklizny w ramach planu.
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( 1 ) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.



3. Wkład finansowy wynosi 75 % kosztów poniesionych 
w ramach planu na badania laboratoryjne mające na celu 
wykrycie zakażenia wścieklizną oraz izolację wirusa i jego scha
rakteryzowanie. 

Koszty te obejmują: 

a) koszt zakupu zestawów do testów, odczynników i mate
riałów zużywanych do przeprowadzenia badań laboratoryj
nych; 

b) koszty ogólne wynoszące 7 % łącznej sumy kosztów, 
o których mowa w lit. a). 

Maksymalna kwota kosztów zwracanych za test immunofluo
rescencji (FAT) nie przekracza jednak łącznie 12 EUR za test. 

4. Wkład finansowy wynosi 75 % kosztów personelu zatrud
nionego specjalnie do wykonania badań laboratoryjnych, 
o których mowa w ust. 3. 

Koszty te obejmują: 

a) opłatę za taki personel lub jego faktyczne płace powiększone 
o składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty usta
wowe wchodzące w skład wynagrodzeń; 

b) koszty ogólne wynoszące 7 % łącznej sumy kosztów, 
o których mowa w lit. a). 

Maksymalna kwota kosztów zwracanych za taki personel nie 
przekracza jednak łącznie 25 000 EUR. 

Artykuł 3 

1. Wkład finansowy zostaje przyznany pod warunkiem, że 
Grecja: 

a) wdroży plan zgodnie ze stosownymi przepisami prawa unij
nego, w tym z zasadami konkurencji, udzielania zamówień 
publicznych i pomocy państwa; 

b) przedłoży Komisji okresowe sprawozdania techniczne 
zgodnie z załącznikiem I najpóźniej w dniu: 

(i) 31 maja 2012 r. za okres od dnia 27 stycznia 2012 r. 
do dnia 30 kwietnia 2012 r.; 

(ii) 30 września 2012 r. za okres od dnia 1 maja 2012 r. do 
dnia 31 sierpnia 2012 r.; 

c) najpóźniej w dniu 28 lutego 2013 r. przedłoży końcowe 
sprawozdanie techniczne zgodnie z załącznikami I i II, obej
mujące okres od dnia 27 stycznia 2012 r. do dnia 
31 grudnia 2012 r.; 

d) z powodzeniem wdroży środki przewidziane w planie. 

2. W przypadku niewypełnienia przez Grecję warunków 
określonych w ust. 1 Komisja zmniejsza wkład finansowy, 
uwzględniając rodzaj i wagę niewypełnionych warunków oraz 
straty finansowe Unii. 

Artykuł 4 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 27 stycznia 2012 r. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I 

Sprawozdania techniczne, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) i c), obejmują przynajmniej następujące informacje: 

Okres sprawozdawczy: Od _________ do ____________ . Okresowe sprawozdanie techniczne  

Końcowe sprawozdanie techniczne  

A. Badania wykonane w ramach nadzoru nad wścieklizną i ich wyniki: 

Prefektura Gatunek Rodzaj badania Liczba zwierząt przebadanych Z wynikiem dodatnim 

B. Ocena techniczna sytuacji i napotkane trudności
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ZAŁĄCZNIK II 

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. c), obejmuje przynajmniej następujące informacje: 

Środki kwalifikujące się do współfinansowania 

Badania laboratoryjne 

Rodzaj badania Liczba zwierząt 
przebadanych 

Liczba 
przeprowadzonych 

badań 

Koszt 
przeprowadzonych 
badań bez kosztów 

ogólnych 

Wykrywanie antygenu wirusa 
wścieklizny 

FAT 

PCR 

Inne (proszę określić) 

Izolacja/scharakteryzowanie wirusa 
wścieklizny 

Sekwencjonowanie 

Inne (proszę określić) 

Suma 

Personel laboratoryjny zatrudniony specjalnie do celów planu 

Imię i nazwisko Status (stanowisko stałe/ 
stanowisko czasowe) 

Okres 
obowiązywania 

umowy 
Wypłacona kwota 

Poświadczam, że: 

— powyższe koszty zostały rzeczywiście poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kwalifikowalne zgodnie z przepisami decyzji 
wykonawczej Komisji 2012/141/UE, 

— nie składano wniosków o żaden inny wkład finansowy Unii do tego planu, a wszystkie dochody pochodzące z działań podjętych 
w ramach programu zostały zadeklarowane Komisji, 

— plan został zrealizowany zgodnie ze stosownymi przepisami Unii, w szczególności z zasadami konkurencji, udzielania zamówień 
publicznych i pomocy państwa, 

— zastosowanie mają procedury kontroli, w szczególności dla celów weryfikacji dokładności zgłoszonych kwot, zapobiegania 
nieprawidłowościom, ich wykrywania i korygowania. 

Data: 

Nazwisko i podpis kierownika operacyjnego:
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