
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 

do celów decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratorium 
referencyjnego UE ds. badań pozostałości za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9286) 

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) 

(2012/790/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. 31 ust. 1 i 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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Laboratoria referencyjne Unii Europejskiej mogą otrzy
mywać pomoc finansową Unii zgodnie z art. 31 decyzji 
2009/470/WE. 

(2) Zgodnie z art. 75 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 ( 3 ) (zwanego dalej „rozporządzeniem finanso
wym”) i art. 90 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE, Eura
tom) nr 2342/2002 ( 4 ) (zwanego dalej „przepisami wyko
nawczymi”) zaciąganie zobowiązań na wydatki z budżetu 
UE powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finan
sowania określającą najważniejsze elementy działania 
pociągające za sobą wydatki i przyjętą przez instytucję 
lub organy, któremu instytucja ta przekazała uprawnie
nia. 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2011 
z dnia 12 września 2011 r. do celów decyzji Rady 
2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej 
Unii dla laboratoriów referencyjnych UE ds. pasz 
i żywności oraz w sektorze zdrowia zwierząt ( 5 ) stanowi, 
że pomoc finansowa Unii jest przyznawana, jeżeli 
zatwierdzone programy prac są skutecznie realizowane, 
a beneficjenci dostarczają wszelkich niezbędnych infor
macji w wyznaczonych terminach. 

(4) Institute for Food Safety w Wageningen w Niderlandach 
(RIKILT) został z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 
2012 r. wyznaczony na laboratorium referencyjne UE 
ds. badań pozostałości w rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 563/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniającym 
załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
wykazu laboratoriów referencyjnych UE ( 6 ). 

(5) We wrześniu 2011 r. RIKILT przedstawił w ramach 
swojej kandydatury tymczasowy program prac na 
2012 r. Po wyznaczeniu na laboratorium referencyjne 
RIKILT przekazał zaktualizowany program prac i odpo
wiadające mu szacunki budżetowe. Komisja oceniła 
i zatwierdziła zaktualizowane programy prac i odpowia
dające im szacunki budżetowe przedłożone przez labo
ratoria referencyjne Unii Europejskiej na 2012 r. 

(6) Program prac jest realizowany od dnia 1 stycznia 2012 r. 
Konieczne jest zatem finansowanie od dnia 1 stycznia 
2012 r. 

(7) Ponieważ plan prac na 2012 r. stanowi dostatecznie 
szczegółową podstawę działań w rozumieniu art. 90 
ust. 2 i 3 przepisów wykonawczych, niniejsza decyzja 
stanowi decyzję w sprawie finansowania. 

(8) Zgodnie z tą oceną wyznaczone laboratoria referencyjne 
Unii Europejskiej powinny otrzymać pomoc finansową 
Unii mającą na celu współfinansowanie ich działalności 
w zakresie realizacji funkcji i zadań przewidzianych 
w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Pomoc 
finansowa Unii powinna objąć 100 % kosztów kwalifiko
walnych określonych w rozporządzeniu wykonawczym 
(UE) nr 926/2011. 

(9) Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej ( 7 ) programy zwal
czania i kontroli chorób zwierząt (środki weterynaryjne) 
są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego
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Gwarancji (EFRG). Ponadto w art. 13 akapit drugi 
wspomnianego rozporządzenia przewidziano, że w nale 
życie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, w odnie
sieniu do środków i programów objętych decyzją Rady 
90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie 
wydatków w dziedzinie weterynarii ( 1 ), koszty administ
racyjne i koszty zatrudnienia poniesione przez państwa 
członkowskie i przez beneficjentów ubiegających się 
o środki z EFRG pokrywa Fundusz. Do celów kontroli 
finansowej zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 rozporzą
dzenia (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 

1. Niniejszym zatwierdza się program prac na 2012 r. przed 
łożony przez RIKILT – Institute for Food Safety, część Wage
ningen University & Research Centre dnia 27 września 2011 r. 

2. Unia Europejska udziela RIKILT – Institute for Food 
Safety, część Wageningen University & Research Centre pomocy 

finansowej na cel badań pozostałości. Laboratorium wykonuje 
funkcje i zadania określone w części I pkt 12a załącznika VII do 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004. 

3. Pomoc finansowa Unii obejmuje 100 % kosztów kwalifi
kowalnych, zgodnie z ich definicją w rozporządzeniu wykonaw
czym (WE) 926/2011, które wspomniany instytut poniesie 
w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 
470 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
2012 r., z czego maksymalnie 25 000 EUR jest przeznaczone 
na organizację seminarium technicznego poświęconego bada
niom pozostałości. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do RIKILT – Institute for Food 
Safety, część Wageningen University & Research Centre, Akker
maalsbos 2, budynek nr 123, 6708 WB Wageningen, Nider
landy. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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