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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2009 m. gegužės 8 d.
dėl 2009 m. maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos sričių mokymo
priemonių darbo programos finansavimo
(2009/375/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam
biudžetui taikomo finansinio reglamento (1), ypač į jo
75 straipsnį,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 9 d. Komisijos sprendimą
C(2008) 4943, kuriuo Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomajai
agentūrai pavedama vykdyti užduotis, susijusias su Sprendimu
Nr. 1786/2002/EB patvirtintos 2003–2008 m. visuomenės svei
katos programos, Sprendimu Nr. 1350/2007/EB patvirtintos
2008–2013 m. visuomenės sveikatos programos, Sprendimu
Nr. 1926/2006/EB patvirtintos 2007–2013 vartotojų
programos ir Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 bei Direktyva
2000/29/EB nustatytų mokymo priemonių maisto saugos srityje
įgyvendinimu,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
75 straipsnį ir Reglamento (EB, Euratomas)
Nr. 2342/2002 90 straipsnį, prieš nustatant išlaidų
paskirtį priimamas finansavimo sprendimas, kuriuo
nustatomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių
veiksmų elementai.

(2)

Keliuose maisto saugą, gyvūnų sveikatą, gyvūnų gerovę ir
augalų sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose
numatyti įvairūs mokymo priemonių veiksmai. Šie
veiksmai turi būti finansuojami iš Bendrijos biudžeto.
Dėl tokių veiksmų finansavimo turėtų būti priimtas
vienas bendras sprendimas.

(3)

Pagal Sprendimo 2004/858/EB 4 ir 6 straipsnius, Svei
katos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra atlieka tam
tikrus Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 ir Direktyva
2000/29/EB nustatytų maisto saugos srities mokymo
priemonių įgyvendinimo veiksmus, todėl jai turėtų būti
paskirti reikiami asignavimai,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bend
rijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyven
dinimo taisykles (2), ypač į jo 90 straipsnį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą
2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augali
niams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją
ir išplitimo joje (3), ypač į jos 2 straipsnio 1 dalies i punktą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės,
kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laiko
masi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų
sveikatos ir gerovės taisyklių (4), ypač į jo 51 straipsnį ir
66 straipsnio 1 dalies b ir c punktus,

NUSPRENDĖ:

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimą
2004/858/EB (5), įsteigiantį, taikant Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Visuomenės sveikatos
programos vykdomoji įstaiga“, atsakingą už Bendrijos veiksmų
visuomenės sveikatos srityje valdymą, ypač į jo 6 straipsnį,
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1 straipsnis
Patvirtinama priede pateikta darbo programa dėl veiksmų, susi
jusių su maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir
augalų sveikatos sričių mokymo priemonėmis, finansavimo
2009 m.

Už jos paskelbimą ir įgyvendinimą atsakingas Sveikatos ir varto
tojų reikalų generalinio direktorato generalinis direktorius.
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Neviršijant kiekvienam atskiram veiksmui skirto maksimalaus
numatomo biudžeto, 20 % neviršijantys kumuliaciniai pokyčiai
nėra laikomi esminiais, jeigu jie iš esmės nekeičia darbo plano
pobūdžio ir tikslų. Leidimus duodantis pareigūnas, kaip nuro
dyta finansinio reglamento 59 straipsnyje, gali tvirtinti tokius
pakeitimus laikydamasis gero finansų valdymo principų.
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3 straipsnis
Priede pateikiamai darbo programai skirtus asignavimus galima
naudoti delspinigiams išmokėti remiantis Reglamento (EB, Eura
tomas) Nr. 1605/2002 83 straipsniu.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 8 d.
2 straipsnis

Komisijos vardu

Veiklos subsidija, įtraukta į biudžeto eilutę 17 01 04 31, išmo
kama Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomajai agentūrai.

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė
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PRIEDAS
2009 m. maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos sričių mokymo priemonių darbo
programa
MOKYMAS
1. Biudžeto eilutės 17 04 07 01 ir 17 04 04 01
Teisinis pagrindas
— Reglamento (EB) Nr. 882/2004 51 straipsnis ir 66 straipsnio 1 dalies b punktas;
— Direktyva 2000/29/EB, ypač jos 2 straipsnio 1 dalies i punktas.
Veiksmu, kuris bus finansuojamas iš šio biudžeto, siekiama kurti, organizuoti ir rengti mokymo kursus, praktinius
užsiėmimus ar seminarus Bendrijoje ir trečiosiose šalyse, norint užtikrinti, kad oficialią kontrolę vykdantis personalas
būtų tinkamai išmokytas. Per šiuos mokymo kursus ir seminarus Vyriausybės pareigūnai, nacionalinių institucijų ir
laboratorijų ekspertai mokomi ir supažindinami su Bendrijos pašarus, maistą ir augalų sveikatą reglamentuojančiais
teisės aktais ir pašarams, maistui, augalams ir augaliniams produktams keliamais kontrolės reikalavimais dėl leidimo
tiekti Bendrijos rinkoms.
Komisija prisideda prie pareigūnų valstybėse narėse mokymo, nacionaliniu lygmeniu rengtus mokymus papildydama
mokymais Bendrijos požiūriu svarbiais klausimais.
2009 m. mokymo veiksmai bus susiję su šiomis sritimis:
— maisto ir pašarų kontrolės procedūros, pagrįstos rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT)
principais; audito metodai RVASVT sistemų įgyvendinimui tikrinti,
— prevencija ir kontrolė gyvūnų sveikatos srityje,
— maisto higiena ir kontrolė: žuvis, mėsa ir pieno produktai,
— užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas,
— augalų sveikatos kontrolė,
— su maistu besiliečiančios medžiagos,
— GMO analizė,
— ES maistą reglamentuojančios taisyklės ir maisto importo reikalavimai,
— labai patogeniško paukščių gripo diagnozavimas ir kontrolė,
— kiti gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir maisto saugos klausimai, bendradarbiavimas su kitomis
tarptautinėmis organizacijomis dėl maisto saugos srities mokymų.
(12 300 000 EUR)
Finansavimas pagal viešųjų pirkimų sutartis.
Bendras viešiesiems pirkimams skirtas metų biudžetas yra 12 300 000 EUR.
Dėl kiekvieno iš minėtų techninių klausimų bus pasirašyta viena ar kelios specifinės paslaugų sutartys. Numatoma
pasirašyti 14 paslaugų sutarčių. Išorės rangovai daugiausia dalyvauja organizacinėje ir su logistika susijusioje mokymo
veikloje.
Viešųjų pirkimų procedūrą siekiama pradėti kuo greičiau (maždaug kovo–birželio mėn.), kad sutartys būtų pasirašytos
2009 m.
Agentūra (pagal Komisijos sprendimą 2008/544/EB (1) užsiims veiksmų, kuriems iš 12 300 000 EUR bus skirta
12 000 000 EUR (maisto saugos srities priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 ir Direktyvą 2000/29/EB),
valdymu ir įgyvendinimu. Likusius 300 000 EUR Komisija skirs GMO programai.
(1) OL L 173, 2008 7 3, p. 27.
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2. Biudžeto eilutė 17 01 04 05
Teisinis pagrindas
— Reglamento (EB) Nr. 882/2004 66 straipsnio 1 dalies c punktas.
Iš šio biudžeto finansuojamais veiksmais siekiama pradėti:
— bandomąjį e. mokymosi projektą, skirtą specialioms mokymo programoms, kad programa „Geresnis mokymas
rūpinantis maisto sauga“ pasiektų didesnį asmenų, atliekančių oficialią kontrolę ES valstybėse narėse ir trečiosiose
šalyse, skaičių,
— tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti ir apibrėžti gerąją praktiką vykdant veiklą pagal programą „Geresnis mokymas
rūpinantis maisto sauga“, kad būtų labiau populiarinamas mokymo kursų vedėjų rengimo metodas – tai bus
daroma įvardijant konkretiems poreikiams tenkinti skirtas mokymo priemones.
Galiausiai, siekiant geriau parengti mokymo programas, reikia finansuoti informacinių technologijų įrangą ir prie
mones, taip pat reklaminę medžiagą, pagalbines informacijos ir ryšių priemones.
(370 000 EUR)
Finansavimas: pagal dabartinius bendruosius susitarimus ir (arba) viešųjų pirkimų procedūras.
Numatoma pasirašyti apie 4 paslaugų sutartis
Numatomas sutarčių pasirašymo laikas: kovo–liepos mėn.
3. Biudžeto eilutė 17 01 04 31
Teisinis pagrindas
— Sprendimas 2004/858/EB, ypač jo 6 straipsnis.
Iš šio biudžeto finansuojama 2009 m. skirta vykdomosios agentūros veiklos subsidija, susijusi su programomis pagal
finansinės perspektyvos 2 išlaidų kategoriją. Biudžeto eilutė 17 01 04 31 skirta 2009 m. skirtai agentūros veiklos
subsidijai, iš dalies susijusiai su programa „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“, finansuoti. Pagal Tarybos
reglamento (EB) Nr. 58/2003 (1) 12 straipsnio 3 dalį, veiklos subsidija sumokama iš lėšų, skirtų Bendrijos programoms,
kurias valdant dalyvauja agentūra. 2009 m. biudžete sukurtos dvi atskiros biudžeto eilutės, skirtos subsidijai, kuri bus
išmokėta Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomajai agentūrai; viena eilutė skirta programoms pagal 2 išlaidų kategoriją,
o kita – programoms pagal finansinių perspektyvų 3b išlaidų kategoriją.
(1 100 000 EUR)
Santrauka
Nr.

1

Pavadinimas

Mokymas: išorės
sutartys
programai įgyvendinti

Biudžeto eilutė

mokymo

Teisinis pagrindas

17 04 07 01

Reglamentas (EB) 882/2004

17 04 04 01

direktyva 2000/29/EB

2

Mokymas: metinė ataskaita, bandomasis e.
mokymosi projektas, geroji patirtis, infor
macinių technologijų įranga ir priemonės,
reklaminė medžiaga, pagalbinės informa
cijos ir ryšių priemonės

17 01 04 05

Reglamentas (EB) Nr. 882/2004

3

Veiklos subsidija

17 01 04 31

Sprendimas 2008/544/EB

Iš viso

(1) OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

Suma
EUR

11 300 000
1 000 000
370 000

1 100 000
13 770 000

