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I
(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 178/2008
2008 m. vasario 28 d.
nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti
įvežimo kainą
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB)
Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138
straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos
derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007
numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems
jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės
importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta
šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos
standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. vasario 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 350, 2007 12 31, p. 1.
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PRIEDAS
prie 2008 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo
vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas

(1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

69,6
49,2
129,8
93,1
85,4

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

244,4
190,5
114,7
163,5
178,3

0709 90 70

MA
TR
ZZ

88,7
121,4
105,1

0709 90 80

EG
ZZ

54,8
54,8

0805 10 20

AR
EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

69,8
43,2
53,4
56,2
50,3
78,6
57,8
58,5

0805 20 10

IL
MA
ZZ

131,1
112,9
122,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

IL
MA
PK
TR
ZZ

96,7
87,2
59,4
80,3
80,9

0805 50 10

AR
EG
IL
SY
TR
UY
ZA
ZZ

48,9
85,4
85,9
56,4
122,9
52,4
79,7
75,9

0808 10 80

AR
CA
CL
CN
MK
US
UY
ZA
ZZ

102,3
86,4
63,5
95,8
42,9
108,7
89,9
106,7
87,0

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

92,1
95,9
73,7
123,2
88,3
94,6

(1) Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą
kilmę“.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 179/2008
2008 m. vasario 28 d.
kuriuo leidžiama pratęsti privataus kiaulienos saugojimo sutarčių galiojimo trukmę
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1),
ypač į jo 4 straipsnio 6 dalį ir 5 straipsnio 4 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1267/2007 (2) numatyta
pagalba už privatų kiaulienos saugojimą, pagal sudarytas
3, 4 ar 5 mėnesių trukmės sutartis.
Bendrijos kiaulienos rinkoje dar nėra ženklų, rodančių,
kad kiaulių skerdenų kainos kils, todėl reikia tik vieną
kartą ne ilgiau kaip trims mėnesiams pratęsti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1267/2007 sudarytų saugojimo sutarčių
galiojimo trukmę.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Suinteresuotajai šaliai paprašius, galiojančių privačių saugojimo
sutarčių galiojimo trukmė pratęsiama tik vieną kartą. Toks
pratęsimas, ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui, galioja
visam sutartyje numatytam kiekiui. Pratęsimo paraiška atitinkamai intervencinei agentūrai pateikiama likus ne mažiau kaip
trims darbo dienoms iki saugojimo sutarties galiojimo pabaigos.
Pratęsus sutartį pagalbos suma, remiantis Reglamento (EB) Nr.
1267/2007 1 straipsnio 2 dalimi, padidinama.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25,
p. 2). Reglamentas (EEB) Nr. 2759/75 bus pakeistas Reglamentu (EB)
Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos
1 d.
(2) OL L 283, 2007 10 27, p. 53.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 180/2008
2008 m. vasario 28 d.
dėl Bendrijos etaloninės laboratorijos arklių ligoms tirti, išskyrus afrikinę arklių ligą, ir iš dalies
keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedą
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(4)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 nustatytos
Bendrijos maisto, pašarų ir gyvūnų sveikatos etaloninių
laboratorijų bendrosios užduotys, pareigos ir joms
keliami reikalavimai. Gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų
Bendrijos etaloninės laboratorijos yra išvardytos to reglamento VII priedo II skyriuje. Paskirtoji Bendrijos etaloninė laboratorija arklių ligoms, išskyrus afrikinę arklių
ligą, tirti turėtų būti įtraukta į šį sąrašą.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą
(EB) Nr. 882/2004.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą
90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų
judėjimą (1), ypač į jos 19 straipsnio iv 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 laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų
sveikatos ir gerovės taisyklių (2), ypač į jo 32 straipsnio 5 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

kadangi:
1 straipsnis

(1)

Direktyvoje 90/426/EEB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai gyvų arklinių šeimos gyvūnų judėjimui tarp valstybių narių ir jų importui į Bendriją iš trečiųjų šalių.

1.
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA),
kuriai priklauso gyvūnų patologijų ir zoonozių bei arklių patologijų ir ligų mokslinių tyrimų laboratorijos Prancūzijoje, nuo
2008 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. skiriama Bendrijos etalonine laboratorija arklių ligoms, išskyrus afrikinę arklių
ligą, tirti.

(2)

Remdamasi Direktyvos 90/426/EEB 19 straipsnio iv
punktu Komisija gali paskirti Bendrijos etaloninę laboratoriją vienai ar kelioms arklių ligoms, išvardytoms tos
direktyvos A priede, tirti. Be to, joje nurodyta, kad Komisija turi nustatyti funkcijas, uždavinius ir darbo tvarką
bendradarbiaujant su laboratorijomis, atsakingomis už
užkrečiamųjų arklių ligų nustatymą valstybėse narėse.

2.
1 dalyje nurodytos Bendrijos etaloninės laboratorijos funkcijos, užduotys ir darbo tvarka bendradarbiaujant su laboratorijomis, atsakingomis už užkrečiamųjų arklių ligų nustatymą valstybėse narėse, yra išdėstytos šio reglamento priede.

2 straipsnis
(3)

Pabaigus atrankos procedūrą, penkerių metų laikotarpiui
nuo 2008 m. liepos 1 d. Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments (AFSSA) ir jos gyvūnų patologijų
ir zoonozių mokslinių tyrimų laboratorija, esanti
Maisons-Alfort, bei arklių patologijų ir ligų laboratorija,
esanti Dozulé, Prancūzijoje, turėtų būti paskirta Bendrijos
etalonine laboratorija arklių ligoms, išskyrus afrikinę
arklių ligą, tirti.

(1) OL L 224, 1990 8 18, p. 42. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).
(2) OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363,
2006 12 20, p. 1).

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo II skyriuje pridedamas šis 14 punktas:

„14. Bendrijos etaloninė laboratorija arklių ligoms, išskyrus
afrikinę arklių ligą, tirti:
AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie
animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en
pathologie équine
F-94700 Maisons-Alfort
Prancūzija.“
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3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU

Komisijos narys

L 56/5
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PRIEDAS
Bendrijos etaloninės laboratorijos arklių ligoms, išskyrus afrikinę arklių ligą, tirti funkcijos, užduotys ir darbo
tvarka bendradarbiaujant su laboratorijomis, atsakingomis už užkrečiamųjų arklių ligų nustatymą valstybėse
narėse
Nepažeidžiant gyvūnų sveikatos sektoriaus Bendrijos etaloninių laboratorijų bendrųjų funkcijų ir pareigų pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnio 2 dalį, Bendrijos etaloninei laboratorijai (toliau – BEL) arklių ligoms, išskyrus
afrikinę arklių ligą, tirti priskiriamos tokios pareigos ir funkcijos:
1. BEL užtikrina ryšį tarp nacionalinių ir (arba) centrinių valstybių narių laboratorijų, dirbančių arklių ligų srityje, arba
diagnozę atliekančių laboratorijų padalinių, kurie dirba su atskirais arklių ligų, išvardytų Direktyvos 90/426/EEB A
priede ir nurodytų Direktyvos 92/65/EEB D priedo II skyriaus A dalyje, išskyrus afrikinę arklių ligą, patogenais arba jų
grupėmis, jei reikia, visų pirma tokiomis priemonėmis:
a) būdama labai svarbi arklių pramonei, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis veislinių ir sportinių arklių
organizacijomis, siekiant:
i) užtikrinti ankstyvąjį įspėjimą, įvertinti ir, jei įmanoma, numatyti pavojus, atsirandančius dėl ligų ir ypatingų
epidemiologinių situacijų;
ii) stebėti ligos padėtį pasaulio ir regionų mastu reguliariai gaunant ėminius iš valstybių narių ir trečiųjų šalių,
kurios su Bendrija susijusios geografiniais ar prekybiniais ryšiais dėl prekybos arkliais ar produktais, gautais iš šių
gyvūnų;
b) atlikdama patogenų tipavimą ir antigeninę bei genominę charakteristiką, o jei tinkama ir būtina, pvz., siekdama
užtikrinti epidemiologinės padėties valdymą arba patikrinti diagnozę, naudojant a punkto ii papunktyje nurodytus
ėminius, ir
i) nedelsiant perduodama tokių tyrimų rezultatus Komisijai, atitinkamai valstybei narei bei nacionalinei ir (arba)
centrinei laboratorijai;
ii) nustatydama ligos patogenų tapatybę, jei reikia, glaudžiai bendradarbiaudama su regionų etaloninėmis laboratorijoms, kurias paskyrė Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija (GSO);
c) sudarydama ir prižiūrėdama atnaujinamą patogenų ir jų štamų rinkinį ir atnaujinamą specialių serumų prieš arklių
ligas rinkinį;
d) būdama įpareigota atlikti šiuo metu naudojamų technologijų inventorizaciją įvairiose laboratorijose, siekiant:
i) pasiūlyti standartizuotus bandymus ir bandymų procedūras arba etaloninius serumus vidaus kokybės kontrolei;
ii) parengti naujas diagnozavimo procedūras, kad arklių importas būtų saugesnis, o arklių eksportas konkurencingesnis;
e) konsultuodama Komisiją visais aspektais, susijusiais su arklių ligomis, išvardytomis Direktyvos 90/426/EEB A priede
arba nurodytomis Direktyvos 92/65/EEB D priedo II skyriaus A dalyje, arba remiantis kitais gyvūnų sveikatą
reglamentuojančiais Bendrijos teisės aktais; ši pareiga apima konsultacijas dėl galimos vakcinacijos, dėl tinkamiausių
sveikatos testų, kurių reikalaujama prekiaujant ir importuojant, arba naujai sukurtų vakcinų vertinimą bei klausimus,
susijusius su įvairių arklių ligų epidemiologija.

2. BEL padeda vykdyti nacionalinių ir (arba) centrinių laboratorijų funkcijas, visų pirma tokiomis priemonėmis:
a) sandėliuodama ir tiekdama nacionalinėms ir (arba) centrinėms laboratorijoms reagentus ir medžiagas, naudojamas
arklių ligoms diagnozuoti, pvz., virusus ar kitus patogenus ir (arba) inaktyvuotus antigenus, standartinius serumus,
ląstelių linijas ir kitus etaloninius reagentus;
b) kaupdama informaciją apie arklių ligas, įskaitant naujas ligas, kad būtų galima greitai atlikti diferencinę diagnozę;
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c) skatindama diagnozavimo suderinimą ir užtikrindama Bendrijoje atliekamų tyrimų kvalifikuotumą organizuodama
ir atlikdama periodinius sulyginamuosius tikrinimus ir nepriklausomo kokybės užtikrinimo pratybas dėl arklių ligų
diagnozavimo Bendrijos lygiu ir periodiškai perduodama tokių tikrinimų rezultatus Komisijai, valstybėms narėms
bei nacionalinėms ir (arba) centrinėms laboratorijoms;
d) palaipsniui įvesdama ir vėliau atlikdama laboratorijų kvalifikuotumo testus;
e) atlikdama mokslinius tyrimus, kurių tikslas sukurti tobulesnius ligų kontrolės metodus bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir (arba) centrinėmis laboratorijomis ir kaip nustatyta jos metiniame darbo plane, ir teikdama optimalius
diagnozės ir diferencinės diagnozės metodus.

3. BEL teikia informaciją ir atlieka papildomus mokymus, visų pirma tokiomis priemonėmis:
a) rinkdama duomenis ir informaciją apie nacionalinių ir (arba) centrinių laboratorijų taikomus diagnozavimo ir
diferencinio diagnozavimo metodus ir perduodama tokią informaciją Komisijai ir valstybėms narėms;
b) sudarydama ir įgyvendindama reikiamus susitarimus dėl tolimesnio ekspertų mokymo laboratorinio diagnozavimo
srityje, kad būtų suderinta diagnozavimo metodika;
c) neatsilikdama nuo arklių ligos epidemiologijos plėtros;
d) organizuodama metinius susirinkimus, kuriuose nacionalinių ir (arba) centrinių laboratorijų atstovai gali susipažinti
su diagnozavimo metodika ir koordinavimo pažanga.

4. BEL taip pat:
a) konsultuodamasi su Komisija vykdo eksperimentus ir bandymus vietose, skirtus konkrečių arklių ligų kontrolei
stiprinti;
b) metiniame nacionalinių ir (arba) centrinių etaloninių laboratorijų susirinkime persvarsto atitinkamus bandymams
keliamus reikalavimus, išdėstytus GSO sausumos gyvūnams skirtų diagnozės bandymų ir vakcinų standartų vadove;
c) padeda Komisijai peržiūrėti GSO rekomendacijas (Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksą bei Bandymų ir vakcinų
standartų vadovą).
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 181/2008
2008 m. vasario 28 d.
nustatantis tam tikras priemones, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 718/1999 dėl
Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą
(Tekstas svarbus EEE)
(kodifikuota redakcija)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

(5)

Apie šiuo reglamentu nustatytas priemones buvo tartasi
su suinteresuotosiomis valstybėmis narėmis ir organizacijomis, atstovaujančiomis vidaus vandenų kelių transportui Bendrijos lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti
vidaus vandenų transportą (1), ypač į jo 9 straipsnio 3 dalį,

1 straipsnis
Reguliavimo dalykas

kadangi:

(1)

(2)

(3)

(4)

1999 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
805/1999 nustatantis tam tikras priemones, skirtas
įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 718/1999 dėl
Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus
vandenų transportą (2) buvo keletą kartų iš esmės
keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas
reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 718/1999 7 straipsnio
nuostatų, Komisija privalo nustatyti praktines priemones
pirmiau minėtame reglamente apibrėžtai Bendrijos
laivyno pajėgumų politikai įgyvendinti.

Patartina išlaikyti specialiųjų įmokų dydžius ir lygiaverčius tonažus, nurodytus Tarybos reglamente (EEB) Nr.
1101/89 (4) ir Komisijos reglamente (EEB) Nr.
1102/89 (5), nes jie pasirodė tinkami.

Norint užtikrinti tarpusavio finansinę paramą tarp vidaus
vandenų kelių fondų, patartina Komisijai, padedamai
fondų institucijų, kiekvienų metų pradžioje įrašyti į
sąskaitas lėšas iš rezervinių fondų ir subalansuoti
sąskaitas, jei buvo imtasi naujų gerinimo priemonių.

(1) OL L 90, 1999 4 2, p. 1.
(2) OL L 102, 1999 4 17, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2003 (OL L 62,
2003 3 6, p. 18).
(3) Žr. I priedą.
(4) OL L 116, 1989 4 28, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 742/98 (OL L 103,
1998 4 3, p. 3).
(5) OL L 116, 1989 4 28, p. 30. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 812/1999 (OL L 103,
1999 4 20, p. 5).

Šiuo reglamentu nustatomas Reglamento (EB) Nr. 718/1999 7
straipsnyje nurodytų specialiųjų įmokų dydis, taisyklės „sena už
nauja“ santykiai ir praktinės priemonės Bendrijos laivyno pajėgumų politikai įgyvendinti.

2 straipsnis
Specialiosios įmokos
1.
Specialiosios įmokos už įvairių tipų ir kategorijų laivus turi
būti nuo 70 % iki 115 % tokių dydžių:

a) sausakrūviai laivai:

i) savaeigės baržos: 120 EUR už toną;

ii) stumiamosios baržos: 60 EUR už toną;

iii) lichteriai: 43 EUR už toną;

b) tanklaiviai:

i) savaeigės baržos: 216 EUR už toną;

ii) stumiamosios baržos: 108 EUR už toną;

iii) lichteriai: 39 EUR už toną;

c) stūmikai: 180 EUR/kW tiesiškai padidinant iki 240 EUR/kW,
jei varomoji galia yra lygi arba didesnė kaip 1 000 kW.
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2.
Laivams, kurių dedveitas yra mažesnis kaip 450 tonų, šio
straipsnio 1 dalyje nurodytų specialiųjų įmokų maksimalus
dydis sumažinamas 30 %.

Laivams, kurių dedveitas yra nuo 450 tonų iki 650 tonų, specialiųjų įmokų maksimalus dydis sumažinamas 0,15 % už kiekvieną toną, kuria laivo dedveitas yra mažesnis kaip 650 tonų.

Laivams, kurių dedveitas yra nuo 650 tonų iki 1 650 tonų,
specialiųjų įmokų maksimalus dydis tiesiškai didėja nuo 100 %
iki 115 %. Laivams, kurių dedveitas yra didesnis kaip 1 650
tonų, specialiųjų įmokų maksimalus dydis yra 115 %.

3 straipsnis

L 56/9

yra nuo 650 tonų iki 1 650 tonų, šių koeficientų dydžiai
tiesiškai didėja nuo 100 % iki 115 %.

4 straipsnis
„Sena už nauja“ santykiai
Laivai pradedami eksploatuoti laikantis Reglamento (EB) Nr.
718/1999 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos:

1) sausakrūvių laivų santykis (santykis tarp senųjų laivų tonažo
ir naujųjų laivų tonažo) yra 0:1;

2) tanklaivių santykis yra 0:1;

Lygiavertis tonažas
1.
Laivų savininkui pradėjus eksploatuoti vieną iš Reglamento
(EB) Nr. 718/1999 4 straipsnyje nurodytų laivų ir pateikus
pašalinti iš apyvartos kito tipo laivą ar laivus, kiekvienoje iš
toliau nurodytų dviejų laivų kategorijų, taikant tokius korekcijos
koeficientus, nustatomas būtinas įvertinti lygiavertis tonažas:

3) stūmikų santykis yra 0:1.

5 straipsnis
Tarpusavio finansinė parama

a) sausakrūviai laivai:

i) savaeigės baržos, kurių tonažas yra didesnis kaip 650
tonų: 1,00;

ii) stumiamosios baržos, kurių tonažas yra didesnis kaip
650 tonų: 0,50;

iii) lichteriai, kurių tonažas yra didesnis kaip 650 tonų: 0,36;

b) tanklaiviai:

i) savaeigės baržos, kurių tonažas yra didesnis kaip 650
tonų: 1,00;

ii) stumiamosios baržos, kurių tonažas yra didesnis kaip
650 tonų: 0,50;

1.
Tam, kad į sąskaitas būtų įrašytos rezerviniame fonde
esančios lėšos ar tarp įvairių fondų sąskaitų veiktų tarpusavio
finansinės paramos priemonės, reikalaujamos Reglamento (EB)
Nr. 718/1999 3 straipsnio 6 dalyje, kiekvienas fondas kiekvienų
metų pradžioje praneša Komisijai tokią informaciją:

a) fondo įplaukos praėjusiais metais, skirtos pašalinimo iš
apyvartos išmokoms mokėti arba priemonėms, numatytoms
Reglamento (EB) Nr. 718/1999 8 straipsnyje (Rdn);

b) fondo praėjusiais metais prisiimti finansiniai įsipareigojimai
dėl pašalinimo iš apyvartos išmokų arba priemonių, numatytų Reglamento (EB) Nr. 718/1999 8 straipsnyje (Pn);

c) fondo likutis praėjusių metų sausio 1 d., likęs nuo įplaukų,
skirtų pašalinimo iš apyvartos išmokoms mokėti arba priemonėms, numatytoms Reglamento (EB) Nr. 718/1999 8
straipsnyje (Sn).

2.
Komisija, padedama fondo specialistų, remdamasi šio
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, nustato:

iii) lichteriai, kurių tonažas yra didesnis kaip 650 tonų: 0,18.

2.
Laivams, kurių dedveitas yra mažesnis kaip 450 tonų, šio
straipsnio 1 dalyje nurodyti koeficientai sumažinami 30 %.
Laivams, kurių dedveitas yra nuo 450 tonų iki 650 tonų, šie
koeficientai sumažinami 0,15 % už kiekvieną toną, kuria laivo
dedveitas yra mažesnis kaip 650 tonų. Laivams, kurių dedveitas

a) bendrus fondų praėjusiais metais prisiimtus finansinius įsipareigojimus pašalinimo iš apyvartos išmokų arba priemonių,
numatytų Reglamento (EB) Nr. 718/1999 8 straipsnyje (Pt);

b) bendras visų fondų įplaukas praėjusiais metais (Rdt);
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c) bendrą visų fondų likutį praėjusių metų sausio 1 d. (St);

6 straipsnis
Konsultacijos

d) pakoreguotuosius kiekvieno fondo metinius įsipareigojimus
(Pnn), apskaičiuojamus taip:

Pnn = ((Pt)/(Rdt + St)) × (Rdn + Sn);

Visais klausimais, susijusiais su Bendrijos laivyno pajėgumų politika ir šio reglamento pakeitimais, Komisija prašo pareikšti
nuomonę grupės, sudarytos iš vidaus vandenų transportui Bendrijos lygiu atstovaujančių organizacijų ir suinteresuotųjų valstybių narių ekspertų. Ši grupė vadinama Bendrijos laivynų pajėgumų ir skatinimo politikos ekspertų grupe.
7 straipsnis

e) skirtumą tarp kiekvieno fondo metinių finansinių įsipareigojimų (Pn) ir pakoreguotųjų metinių įsipareigojimų (Pnn);

Panaikinimas
Reglamentas (EB) Nr. 805/1999 yra panaikinamas.

f) sumas, kurias kiekvienas fondas, kurio metiniai finansiniai
įsipareigojimai yra mažesni už pakoreguotuosius metinius
įsipareigojimus (Pn< Pnn), perveda į fondą, kurio metiniai
finansiniai įsipareigojimai yra didesni už pakoreguotuosius
metinius įsipareigojimus (Pn> Pnn).

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį
reglamentą, ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų
lentelę.
8 straipsnis

3.
Kiekvienas susijęs fondas perveda šio straipsnio 2 dalies
f punkte nurodytą sumą kitam fondui iki einamųjų metų kovo
1 d.

Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

I PRIEDAS
Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 805/1999

(OL L 102, 1999 4 17, p. 64)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1532/2000

(OL L 175, 2000 7 14, p. 74)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 997/2001

(OL L 139, 2001 5 23, p. 11)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 336/2002

(OL L 53, 2002 2 23, p. 11)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 411/2003

(OL L 62, 2003 3 6, p. 18)
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II PRIEDAS
Atitikmenų lentelė
Šis reglamentas

Reglamentas (EB) Nr. 805/1999

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

2 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

2 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies pirmos įtraukos pirma subįtrauka

2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies pirmos įtraukos antra subįtrauka

2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies pirmos įtraukos trečia subįtrauka

2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies antros įtraukos pirma subįtrauka

2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies antros įtraukos antra subįtrauka

2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies antros įtraukos trečia subįtrauka

2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

2 straipsnio 1 dalies c punktas

2 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

2 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

—

3 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

3 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

3 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalies pirmos įtraukos pirma subįtrauka

3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

3 straipsnio 1 dalies pirmos įtraukos antra subįtrauka

3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

3 straipsnio 1 dalies pirmos įtraukos trečia subįtrauka

3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

3 straipsnio 1 dalies antros įtraukos įžanginis sakinys

3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginis sakinys

3 straipsnio 1 dalies antros įtraukos pirma subįtrauka

3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

3 straipsnio 1 dalies antros įtraukos antra subįtrauka

3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

3 straipsnio 1 dalies antros įtraukos trečia subįtrauka

3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

5 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

5 straipsnio 1 dalies a punktas

5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

5 straipsnio 1 dalies b punktas

5 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

5 straipsnio 1 dalies c punktas

5 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

5 straipsnio 2 dalies a punktas

5 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

5 straipsnio 2 dalies b punktas

5 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

5 straipsnio 2 dalies c punktas

5 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

5 straipsnio 2 dalies d punktas
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Šis reglamentas

Reglamentas (EB) Nr. 805/1999

5 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

2008 2 29

5 straipsnio 2 dalies e punktas

5 straipsnio 2 dalies šešta įtrauka

5 straipsnio 2 dalies f punktas

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

—

—

7 straipsnis

—

8 straipsnis

—

I priedas

—

II priedas
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 182/2008
2008 m. vasario 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1146/2007, patvirtinantis planą, pagal kurį
valstybėms narėms paskiriamos 2008 m. biudžetiniams metams priskirtinos lėšos maistui iš
intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje tiekti
sijos reglamento (EEB) Nr. 3149/92, nustatančio išsamias
maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles (3), 1 straipsnio
1 dalį ir 2 straipsnį.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnio g punktą,

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą
(EB) Nr. 1146/2007.

(3)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą
laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

kadangi:

(1)

(2)

Atsižvelgiant į tai, kad antrojoje 2007 m. pusėje labai
padidėjo maisto produktų kainos, valstybėms narėms
pagal 2008 m. paskirstymo planą skirti finansiniai ištekliai, nurodyti galutiniame biudžete, viršijo Komisijos
reglamente (EB) Nr. 1146/2007 (2) numatytus išteklius.
Šie nauji turimi ištekliai valstybėms narėms turėtų būti
skiriami atsižvelgiant į jų pateiktas paraiškas ir poreikius,
apie kuriuos pranešta pagal 1992 m. spalio 29 d. Komi-

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1146/2007 priedai iš dalies keičiami pagal
šio reglamento priedą.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 257, 2007 10 3, p. 3.

(3) OL L 313, 1992 10 30, p. 50. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1127/2007 (OL L 255,
2007 9 29, p. 18).
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PRIEDAS
Reglamento (EB) Nr. 1146/2007 priedai iš dalies keičiami taip:
1) I priedas iš dalies keičiamas taip:
a) a punkte esanti lentelė pakeičiama taip:

(EUR)

„Valstybė narė

Skirstymas

Belgique/België

8 461 691

България

7 007 310

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

50 982 533

Italia

69 614 288

Latvija

153 910

Lietuva

4 456 991

Luxembourg

81 091

Magyarország

8 169 224

Malta

378 242

Polska

49 971 042

Portugal

13 182 946

România

24 258 046

Slovenija

1 499 216

Suomi/Finland

2 741 323
Iš viso

305 109 562“

b) b punkte esanti lentelė pakeičiama taip:

(tonomis)

„Valstybė narė

Cukrus

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 620

Malta

397

Polska

15 552

Portugal

1 707

România

15 898

Slovenija

806
Iš viso

66 693“
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2) II priedo lentelė pakeičiama taip:
(EUR)
„Valstybė narė

Javai

Ryžiai

Belgique/België

2 120 960

800 000

България

2 086 200

1 789 818

Česká republika

Nugriebto pieno milteliai

3 300 000

36 472

Eesti

81 843

182 358

Éire/Ireland

147 834

Elláda

4 535 189

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

32 770 000

13 514 624

3 000 000

46 438 083

734 782

706 455

Italia
Latvija

145 886

Lietuva

1 633 305

8 003 986

Luxembourg

76 864

Magyarország

5 713 309

Malta

62 275

Polska

1 328 373
25 078

99 189

16 569 956

Portugal

1 267 856

România

16 106 356

Slovenija

181 553

Suomi/Finland

24 058 983
1 493 221

8 995 335

107 523

782 637

1 724 960
Iš viso

85 744 216

873 450
14 975 604

159 693 732“

3) III priedas pakeičiamas taip:
„III PRIEDAS
Produktų, kuriuos pagal 2008 biudžetinių metų planą leidžiama perkelti Bendrijoje, kiekis
Kiekis
(tonomis)

Savininkas

Gavėjas

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

15 552

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 898

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

806

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre,
Malta

8.

1 707

FEGA, España

INGA, Portugal“
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 183/2008
2008 m. vasario 28 d.
nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų
neperdirbus
(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje
numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties
vietos.

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos
produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir
kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 reikalavimus.

kadangi:

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus
vadybos komiteto nuomonę,

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

(1)

(2)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta,
kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje b punkte išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir
Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.
Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto
grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis
Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose
numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos
eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą
išmokų dydį.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. vasario 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283,
2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas
Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo
2008 m. spalio 1 d.
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PRIEDAS
Eksporto grąžinamosios išmokos už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos
nuo 2008 m. vasario 29 d.
Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,21 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,21 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,21 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,21 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo
produkto svorio

0,2633

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,33

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,33

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,33

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo
produkto svorio

0,2633

N.B.: Paskirties šalys:
S00 — visos paskirties šalys, išskyrus:
a) trečiąsias šalis: Andorą, Lichtenšteiną, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną,
Serbiją (*), Juodkalniją, Albaniją, Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją;
b) ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą,
Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė
faktiškai nekontroliuoja;
c) Europos teritorijos, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų
teritorijai: Gibraltaras.
(*) Įskaitant Kosovą, Jungtinių Tautų apsaugos programa susijusi su 1999 m. birželio 10 d. Saugumo Tarybos Rezoliucija 1244.
(1) Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga 92 %. Kai eksportuoto žaliavinio cukraus išeiga yra ne 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis už kiekvieną eksporto operaciją padauginamas iš perskaičiavimo koeficiento, gauto dalijant eksportuoto žaliavinio
cukraus išeigą, apskaičiuotą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalį, iš skaičiaus 92.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 184/2008
2008 m. vasario 28 d.
nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus,
eksportuojamus toliau jų neperdirbus
mento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl
prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2),
reikalavimus.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

(5)

Eksporto grąžinamosios išmokos gali būti taikomos
konkurenciniam Bendrijos ir trečiųjų šalių eksporto skirtumui išlyginti. Bendrijos eksportas į tam tikras netolimas
paskirties vietas ir į trečiąsias šalis, kurios Bendrijos
produktams taiko lengvatinių muitų režimą, šiuo metu
yra ypač konkurencingas. Todėl eksporto grąžinamąsias
išmokas už eksportą į tas paskirties vietas reikėtų [sumažinti arba] panaikinti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus
vadybos komiteto nuomonę,

kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta,
kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalies c, d ir g punktuose išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje
rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto
grąžinamosiomis išmokomis.
Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto
grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis
Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose
numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.
Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje
numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios
padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų,
grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo
paskirties vietos.
Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos
produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir
kurie atitinka 2006 m. birželio 30 d. Komisijos regla-

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
1.
Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos
eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą
išmokų dydį, laikantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.
2.
Produktai turi atitikti atitinkamus Reglamento (EB) Nr.
951/2006 3 ir 4 straipsniuose nustatytus reikalavimus, kad už
juos būtų galima skirti eksporto grąžinamąsias išmokas.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. vasario 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283,
2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas
Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo
2008 m. spalio 1 d.

(2) OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).

2008 2 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 56/19

PRIEDAS
Eksporto grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų
neperdirbus, taikomos nuo 2008 m. vasario 29 d.
Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

26,33

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

26,33

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo
produkto svorio

0,2633

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

26,33

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo
produkto svorio

0,2633

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo
produkto svorio

0,2633

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo
produkto svorio

0,2633 (1)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

26,33

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo
produkto svorio

0,2633

N.B.: Paskirties šalys:
S00 — Paskirties šalys apibrėžiamos taip:
a) trečiąsias šalis: Andorą, Lichtenšteiną, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną,
Serbiją (*), Juodkalniją, Albaniją, Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją;
b) ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą,
Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė
faktiškai nekontroliuoja.
c) Europos teritorijos, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų
teritorijai: Gibraltaras.
(*) Įskaitant Kosovą, Jungtinių Tautų apsaugos programa susijusi su 1999 m. birželio 10 d. Saugumo Tarybos Rezoliucija 1244.
(1) Bazinis dydis netaikomas produktams, nurodytiems Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2
punkte.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 185/2008
2008 m. vasario 28 d.
nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB)
Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą
terminas yra 2008 m. vasario 28 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus
etapą.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos
b punktą ir antrą pastraipą,

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus
vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

kadangi:
1 straipsnis
(1)

2007 m. liepos mėn. 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr.
900/2007 dėl 2007–2008 prekybos metais vykdomo
nuolatinio konkurso siekiant nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 900/2007, 8 straipsnio
1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2008 m.
vasario 28 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už
Reglamento (EB) Nr. 900/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus
produktus yra 31,325 EUR/100 kg.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. vasario 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283,
2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas
Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo
2008 m. spalio 1 d.
(2) OL L 196, 2007 7 28, p. 26. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 148/2008 (OL L 46,
2008 2 21, p. 9).
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 186/2008
2008 m. vasario 28 d.
nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB)
Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą
terminas yra 2008 m. vasario 27 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus
etapą.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir
trečios pastraipos b punktą,

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus
vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

kadangi:
(1)

(3)

2007 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr.
1060/2007, skelbiančiame nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Airijos,
Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (2), reikalaujama skelbti
atskirus konkurso etapus.
Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1060/2007, 4 straipsnio
1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis

1 straipsnis
Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2008 m.
vasario 27 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už
Reglamento (EB) Nr. 1060/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus
produktus yra 383,00 EUR/t.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. vasario 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283,
2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas
Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo
2008 m. spalio 1 d.
(2) OL L 242, 2007 9 15, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 148/2008 (OL L 46,
2008 2 21, p. 9).
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 187/2008
2008 m. vasario 28 d.
nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie
eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą
mosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai
minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė,
leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač
į jo 13 straipsnio 3 dalį,

(5)

Atsižvelgiant į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos
Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos
sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir
1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti
pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 ir
3 dalis konkrečiam pagrindiniam produktui, naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį, turi būti
nustatytos sumažintas eksporto grąžinamosios išmokos
dydis, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų
išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB)
Nr. 1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų
gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra
numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės,
palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių
gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios
išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų
vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į
jo 14 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir
Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad skirtumas tarp šių reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje arba
biržos kainų ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti
padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.
2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento
(EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų
išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo
sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo
kriterijų (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti
nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai
produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai
Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio
pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų
būti nustatomas kiekvieną mėnesį.
Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios
gali būti suteiktos už eksportuojamus žemės ūkio
produktus, įeinančius į prekių, neįtrauktų į Sutarties I
priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi
dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, tokiose situacijose, būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant
kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžina-

(1) OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187,
2005 7 19, p. 11).
(2) OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144,
2006 5 31, p. 1).
(3) OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 447/2007 (OL L 106, 2007 4 24,
p. 31).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir
Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento
(EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip
prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede
arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede, yra
nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. vasario 29 d.
(4) OL L
(5) OL L
mais,
2004

275, 1987 9 29, p. 36.
159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitipadarytais Reglamentu (EB) Nr. 1584/2004 (OL L 280,
8 31, p. 11).
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Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius
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PRIEDAS
Nuo 2008 m. vasario 29 d. kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į
Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai (*)
(EUR/100 kg)
Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg
pagrindinio produkto
Produktų aprašymas (1)

KN kodas

Grąžinamąsias
išmokas nustatant
iš anksto

Kita

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines
Amerikos Valstijas

—

—

– kitais atvejais

—

—

—

—

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (2)

—

—

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

—

—

– – kitais atvejais

—

—

1002 00 00

Rugiai

—

—

1003 00 90

Miežiai
– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

—

—

– kitais atvejais

—

—

1004 00 00

Avižos

—

—

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (2)

—

—

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

—

—

– – kitais atvejais

—

—

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (2)

—

—

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

—

—

– – kitais atvejais

—

—

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

—

—

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

—

—

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (2)

—

—

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

—

—

– kitais atvejais

—

—

1001 10 00

1001 90 99

Kietieji kviečiai:

Paprastieji kviečiai ir meslinas:
– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines
Amerikos Valstijas
– kitais atvejais:

– krakmolas:

– gliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN
kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą
perdirbus kukurūzus.

(*) Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2
protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę.
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L 56/25
(EUR/100 kg)
Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg
pagrindinio produkto

Produktų aprašymas (1)

KN kodas

Grąžinamąsias
išmokas nustatant
iš anksto

Kita

Visiškai nulukštenti ryžiai:
– trumpagrūdžiai ryžiai

—

—

– vidutinių grūdų ryžiai

—

—

1006 40 00

– ilgagrūdžiai ryžiai
Skaldyti ryžiai

—
—

—
—

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti

—

—

ex 1006 30

(1) Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB)
Nr. 1043/2005 V priede nustatyti koeficientai.
(2) Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.
(3) Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16,
p. 6).
(4) KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali
būti skiriamos tik už gliukozės sirupą.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 188/2008
2008 m. vasario 28 d.
nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams,
kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą
produktui taikomų grąžinamųjų išmokų, kai jis eksportuojamas vėliau jo neperdirbant.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies a punktą ir 4 dalį,
kadangi:
(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnio 1 ir 2
dalyse numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1
straipsnio 1 dalies b, c, d, ir g punktuose išvardytų
produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos
vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos šio reglamento VII priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento
(EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų
išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo
sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo
kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti
nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai šie
produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos
Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VII priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio
pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų
būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnio 4 dalyje
nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už
produktą, kuris įeina į prekės sudėtį negali viršyti tam

(5)

Pagal šį reglamentą nustatytos grąžinamosios išmokos
gali būti nustatomos iš anksto, nes šiuo metu negalima
nustatyti rinkos situacijos keliems ateinantiems mėnesiams.

(6)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios
gali būti suteiktos eksportuojamiems žemės ūkio produktams, kurie įeina į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą,
sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli
grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl tokiose situacijose
būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios
išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos
išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti
įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus
vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB)
Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 318/2006
1 paragrafo 1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1 dalyje išvardytiems
pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip Reglamento
(EB) Nr. 318/2006 VII priede išvardytos prekės, yra nustatomi
pagal šio reglamento priedą.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. vasario 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.
Komisijos vardu
Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius

(1) OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25,
p. 19).
(2) OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 447/2007 (OL L 106, 2007 4 24,
p. 31).
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PRIEDAS
Nuo 2008 m. vasario 29 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus,
kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)
Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg
KN kodas

1701 99 10

Aprašymas

Baltas cukrus

Grąžinamąsias išmokas nustatant
iš anksto

Kita

26,33

26,33

(1) Šiame priede nustatyti tarifai netaikomi eksportui į:
a) trečiąsias šalis: Andorą, Lichtenšteiną, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją (*)Juodkalniją, Albaniją, Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos
susitarimo 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.
b) ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Melilją, Livinjo
ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.
c) Europos teritorijos, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai:
Gibraltaras.
(*) Įskaitant Kosovą, Jungtinių Tautų apsaugos programa susijusi su 1999 m. birželio 10 d. Saugumo Tarybos Rezoliucija 1244.
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II
(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma)

SPRENDIMAI

KOMISIJA
KOMISIJOS SPRENDIMAS
2008 m. vasario 18 d.
iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/879/EB, leidžiantį taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų
klasifikavimo būdus Slovėnijoje
(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 554)
(Tekstas autentiškas tik slovėnų kalba)

(2008/167/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(3)

Išnagrinėjus šį prašymą paaiškėjo, kad šių klasifikavimo
būdų taikymo sąlygos yra įvykdytos.

(4)

Sprendimu 2005/879/EB iki 2007 m. gruodžio 31 d.
leidžiama taikyti ZP-DM5 klasifikavimo būdą. Atsižvelgiant į vėlavimą išnagrinėti prašomus atnaujintus būdus,
leidimas turėtų galioti iki šio sprendimo taikymo dienos.

(5)

Todėl Sprendimas 2005/879/EB turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Kiaulienos verslo vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 3220/84, nustatantį Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2005/879/EB (2) Slovėnijoje
leidžiama taikyti du kiaulių skerdenų klasifikavimo
būdus (Zwei-Punkt – DM5 ir Hennessy Grading Probe).

(2)

Atsižvelgdama į technikos pažangą, Slovėnija paprašė
Komisijos leisti atnaujinti vieną formulę ir 1985 m.
spalio 24 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2967/85,
nustatančio išsamias Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalės taikymo taisykles (3), 3 straipsnio 3 dalyje
numatyto protokolo antroje dalyje pateikė bandomųjų
išpjaustymų rezultatus.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

(1) OL L 301, 1984 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3513/93 (OL L 320,
1993 12 22, p. 5).
2
( ) OL L 324, 2005 12 10, p. 87.
(3) OL L 285, 1985 10 25, p. 39. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1197/2006 (OL L 217,
2006 8 8, p. 6).

1 straipsnis
Sprendimo 2005/879/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo
priedu.

2 straipsnis
Nukrypstant nuo Sprendimo 2005/879/EB 1 straipsnio antros
pastraipos, to sprendimo priede pateiktas ZP-DM5 klasifikavimo
būdas taikytinas ir toliau, kol bus pranešta apie šį sprendimą.
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3 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Slovėnijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 18 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė
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PRIEDAS
„PRIEDAS
SLOVĖNIJOJE TAIKOMI KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO BŪDAI
1 dalis
ZWEI-PUNKT — DM5 (ZP)
1. Kiaulių skerdenos klasifikuojamos taikant Zwei-Punkt — DM5 (ZP) būdą.
2. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Ŷ = 60,81879 – 0,72992 × FDM + 0,12157 × MDM
kai:
Ŷ

= apskaičiuotasis skerdenos raumeningumas procentais,

FDM

= mažiausias matomas nugaros riebalų (su oda) storis milimetrais ties skerdenos vidurine linija, apimantis
juosmens raumenį (musculus glutaeus medius),

MDM = matomas juosmens raumens storis milimetrais ties skerdenos vidurine linija, matuojamas arčiausiai tarp
juosmens raumens galvūgalio galo ir slankstelių kanalo viršutinio (nugaros) krašto.
Formulė taikoma skerdenoms, sveriančioms nuo 50 iki 120 kilogramų.
2 dalis
HENNESSY GRADING PROBE (HGP 4)
1. Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu Hennessy Grading Probe (HGP 4).
2. Prietaise turi būti 5,95 milimetro skersmens zondas (su 6,3 mm skersmens ašmenimis zondo antgalyje) su fotodiodu
(LYU 260-EO tipo Siemens LED) ir 58 MR tipo fotodetektoriumi, kurių veikimo intervalas yra nuo 0 iki 120
milimetrų. Matavimo duomenis į apskaičiuotą raumeningumą paverčia pats HGP 4 prietaisas arba prie jo prijungtas
kompiuteris.
3. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Ŷ = 68,52500 – 0,91029 × FHGP4 + 0,08512 × MHGP4
kai:
Ŷ

= apskaičiuotasis skerdenos raumeningumas procentais,

FHGP4 = riebalų su oda storis milimetrais, matuojamas 7 centimetrų atstumu nuo vidurio linijos tarp trečio ir ketvirto
paskutinio šonkaulio,
MHGP4 = raumens storis milimetrais, matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip ir FHGP4.
Formulė taikoma skerdenoms, sveriančioms nuo 50 iki 120 kilogramų.“
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2008 m. vasario 20 d.
kuriuo nustatoma Europos kaimo plėtros tinklo organizacinė struktūra
(2008/168/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

NUSPRENDĖ:

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

1 straipsnis
Koordinavimo komitetas

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 91 straipsnį,

1.
Įsteigiamas Europos kaimo plėtros tinklo Koordinavimo
komitetas (toliau – Koordinavimo komitetas).

2.

Koordinavimo komitetas visų pirma:

kadangi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/200567 straipsnį
sukurtas Europos kaimo plėtros tinklas, skirtas nacionaliniams tinklams, organizacijoms ir administracijoms,
veikiančioms kaimo plėtros Bendrijos lygmeniu srityje,
sujungti. Reikėtų priimti įgyvendinimo taisykles, kad
būtų nustatyta tinklo organizacinė struktūra.

Kad būtų galima pasirengti Reglamento (EB) Nr.
1698/2005 67 straipsnio a–f punktuose numatytai
veiklai ir ją įgyvendinti, reikėtų įsteigti Europos kaimo
plėtros tinklo koordinavimo komitetą. Todėl reikėtų
nustatyti koordinavimo komiteto organizacinę struktūrą,
užduotis ir procedūrines taisykles.

Siekiant remti nacionalinius tinklus ir tarptautines bendradarbiavimo iniciatyvas, kaip nurodyta Reglamento (EB)
Nr. 1698/2005 67 straipsnio f punkte, prie koordinavimo komiteto turėtų būti įsteigtas atskiras Leader pakomitetis. Reikėtų apibrėžti šio pakomitečio sudėtį ir
užduotis.

Kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 67 straipsnio
e punktą būtų galima sukurti ir naudoti ekspertų tinklus
siekiant supaprastinti keitimąsi patirtimi ir remti kaimo
plėtros politikos įgyvendinimą bei vertinimą, reikėtų
įsteigti kaimo plėtros programų vertinimo ekspertų komitetą. Reikėtų apibrėžti šio komiteto sudėtį ir užduotis.

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Kaimo
plėtros komiteto nuomonę,

(1) OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (OL L 384,
2006 12 29, p. 8).

a) teikia pagalbą Komisijai, kai rengiamasi įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 67 straipsnio a–f punktuose
numatytą veiklą ir kai ji įgyvendinama;

b) užtikrina Europos kaimo plėtros tinklo, nacionalinių kaimo
plėtros tinklų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 68
straipsnyje, ir organizacijų, veikiančių kaimo plėtros Bendrijos lygmeniu srityje, veiklos koordinavimą;

c) konsultuoja Komisiją Europos kaimo plėtros tinklo kasmetinės veiklos programos klausimais ir prisideda pasirenkant ir
koordinuojant Europos kaimo plėtros tinklo teminę veiklą;

d) jeigu reikia, siūlo Komisijai steigti temines darbo grupes.

Atliekant 5 straipsnyje nurodytą vertinimo tinklo veiklą netaikomos pirmoje pastraipoje minimos užduotys.

2 straipsnis
Koordinavimo komiteto skyrimas ir veikla
1.

Koordinavimo komitetą sudaro 69 nariai, iš kurių:

a) 27 atstovauja nacionalinėms kompetentingoms institucijoms
(po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės);

b) 27 atstovauja nacionaliniams kaimo tinklams (po vieną
atstovą iš kiekvienos valstybės narės);
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c) 12 atstovauja organizacijoms, aktyviai veikiančioms kaimo
plėtros Bendrijos lygmeniu srityje;
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mais. Veiklos rezultatus teminės darbo grupės pateikia galutinėje
atskaitoje per Koordinavimo komiteto susitikimą, ne vėliau kaip
per dvejus metus nuo šių grupių įsteigimo.

d) du atstovauja Leader pakomitečiui, kuris numatytas 4 straipsnyje;

4 straipsnis
Leader pakomitetis

e) vienas atstovauja Europos organizacijai, atstovaujančiai vietos
veiklos grupėms, kurios nurodytos Reglamento (EB) Nr.
1698/2005 62 straipsnyje.

2.
Komisija pasirenka 1 dalies c punkte nurodytas organizacijas iš Komisijos sprendimu 2004/391/EB (1) suformuotos
kaimo plėtros patariamosios grupės narių, pasikonsultavusi su
šia grupe.

Kiekvienam toliau nurodytam tikslui įgyvendinti Komisija pasirenka ne daugiau kaip keturias organizacijas, kurių pagrindinis
tikslas ir veikla atitinka tuos tikslus:

a) didinti žemės ūkio ir miškų ūkio sektorių konkurencingumą;

1.

Įsteigiamas Koordinavimo komiteto Leader pakomitetis.

2.

Leader pakomitetis visų pirma:

a) prisideda prie Koordinavimo komiteto darbo;

b) konsultuoja Komisiją Europos kaimo plėtros tinklo kasmetinės veiklos programos klausimais, susijusiais su Leader kryptimi, ir prisideda pasirenkant ir koordinuojant šios srities
teminę veiklą;

c) remia Komisiją, kai stebimas tarptautinių bendradarbiavimo
projektų įgyvendinimas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr.
1698/2005 67 straipsnio f punkte;

b) gerinti aplinką ir kraštovaizdį;
d) reguliariai teikia veiklos ataskaitas Koordinavimo komitetui.
c) gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse ir įvairinti kaimo
ekonomiką.
3.
Pasirinktos organizacijos po vieną narį paskiria atstovu Koordinavimo komitete.

3.
Koordinavimo komitetui pirmininkauja Komisijos atstovas.
Pirmininkas Koordinavimo komitetą sušaukia mažiausiai kartą
per metus.

3 straipsnis
Teminė darbo grupė
1.
Pagal 1 straipsnio 2 dalies d punktą steigiama teminė
darbo grupė turi aiškiai apibrėžtus įgaliojimus, ir jai vadovauja
Komisijos atstovas.

Leader pakomitetį sudaro 67 nariai, iš kurių:

a) 27 atstovauja nacionalinėms kompetentingoms institucijoms
(po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės);

b) 27 atstovauja nacionaliniams kaimo tinklams (po vieną
atstovą iš kiekvienos valstybės narės);

c) vienas atstovauja Europos organizacijai, atstovaujančiai vietos
veiklos grupėms, kurios nurodytos Reglamento (EB) Nr.
1698/2005 62 straipsnyje;

d) 12 atstovauja organizacijoms, aktyviai veikiančioms kaimo
plėtros Bendrijos lygmeniu srityje.
2.
Teminę darbo grupę sudaro ne daugiau kaip 15 narių.
Teminės darbo grupės narius Komisija paskiria atsižvelgdama į
Koordinavimo komiteto siūlymus.

4.
Leader pakomitečiui pirmininkauja Komisijos atstovas.
Pirmininkas Leader pakomitetį sušaukia mažiausiai kartą per
metus.

3.
Teminės darbo grupės Koordinavimo komitetui reguliariai
teikia ataskaitas grupės įgaliojimų sričiai priklausančiais klausi(1) OL L 120, 2004 4 24, p. 50.

Leader pakomitetis du narius paskiria atstovais Koordinavimo
komitete.
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5 straipsnis
Vertinimo ekspertų komitetas
1.
Įsteigiamas Kaimo plėtros programų vertinimo ekspertų
komitetas (toliau – Vertinimo ekspertų komitetas).
2.
Vertinimo ekspertų komitetas tęsia vertinimo ekspertų
tinklo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 67 straipsnio
e punkte, veiklą, susijusią su keitimusi patirtimi ir geriausios
kaimo plėtros programų vertinimo patirties nustatymu, ir visų
pirma:
a) konsultuoja Komisiją Vertinimo ekspertų tinklo kasmetinės
veiklos programos klausimais;
b) prisideda pasirenkant ir koordinuojant šią vertinimo teminę
veiklą;
c) stebi, kaip vykdomas vertinimas.
Vertinimo ekspertų komitetas apie savo veiklą reguliariai informuoja Koordinavimo komitetą.
3.
Vertinimo ekspertų komitetą sudaro kiekvienos nacionalinės kompetentingos institucijos paskirti atstovai (kiekviena
institucija paskiria po du atstovus), o jam pirmininkauja Komisijos atstovas.
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grupių posėdžiuose. Pirmininkas gali kviesti komitetui nepriklausančius ekspertus arba stebėtojus, turinčius tam tikros su
darbotvarkės tema susijusios ypatingos kompetencijos, dalyvauti
komiteto arba teminės darbo grupės darbe.
2.
Komitetai ir teminės darbo grupės paprastai renkasi Komisijos patalpose ir veikia pagal jos nustatytą tvarką ir tvarkaraštį.
3.
Komitetai savo darbo tvarkos taisykles tvirtina vadovaudamiesi standartinėmis Komisijos patvirtintomis darbo tvarkos
taisyklėmis.
4.
Komisija gali atitinkamo dokumento originalo kalba internete skelbti visas komitetų parengtas santraukas, išvadas ar
dalines išvadas arba darbo dokumentus.
5.
Komisija pagal Komisijoje galiojančias nuostatas nariams
grąžina kelionės ir pragyvenimo išlaidas, susijusias su komitetų
ir teminių darbo grupių posėdžiais. Už einamas pareigas
nariams atlyginimas nemokamas.
7 straipsnis
Įsigaliojimo data
Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje dieną.
Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 20 d.

6 straipsnis
Bendros taisyklės

Komisijos vardu

1.
Procedūromis suinteresuoti Komisijos ir Europos bendrijos
agentūrų atstovai gali dalyvauti komitetų ir teminių darbo

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2008 m. vasario 22 d.
leidžiantis taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo būdus Rumunijoje
(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 676)
(Tekstas autentiškas tik rumunų kalba)

(2008/169/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Kiaulienos verslo vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 3220/84, nustatantį Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 2 straipsnio 3 dalį
kiaulių skerdenos turi būti klasifikuojamos raumeningumą apskaičiuojant pagal statistiškai pagrįstus vertinimo
metodus, grindžiamus vienos ar kelių kiaulių skerdenos
anatominių dalių fiziniu išmatavimu. Klasifikavimo būdus
leidžiama taikyti atsižvelgiant į statistinės paklaidos
didžiausią leistiną nuokrypį. Šis nuokrypis yra apibrėžtas
1985 m. spalio 24 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr.
2967/85, nustatančio išsamias Bendrijos kiaulių skerdenų
klasifikavimo skalės taikymo taisykles (2), 3 straipsnio 2
dalyje.
Rumunija paprašė Komisijos leisti taikyti du naujus
kiaulių skerdenų klasifikavimo būdus ir reglamento
(EEB) Nr. 2967/85 3 straipsnio 3 dalyje numatyto protokolo antroje dalyje pateikė bandomųjų išpjaustymų rezultatus.

(3)

Išnagrinėjus šį prašymą paaiškėjo, kad šių klasifikavimo
būdų taikymo sąlygos yra įvykdytos.

(4)

Prietaisus ar klasifikavimo būdus galima leisti keisti tik
nauju Komisijos sprendimu, priimtu atsižvelgiant į įgytą
patirtį. Todėl dabartinis leidimas gali būti panaikintas.

(1) OL L 301, 1984 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3513/93 (OL L 320,
1993 12 22, p. 5).
(2) OL L 285, 1985 10 25, p. 39. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1197/2006 (OL L 217,
2006 8 8, p. 6).

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 3220/84 kiaulių skerdenoms
klasifikuoti Rumunijoje leidžiama naudoti šiuos būdus:
a) Fat-O-Meat’er (FOM) prietaisą ir su juo susijusius vertinimo
metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 1 dalyje;
b) OptiGrade-Pro (OGP) prietaisą ir su juo susijusius vertinimo
metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 2 dalyje.
2 straipsnis
Prietaisus ar klasifikavimo būdus keisti draudžiama.
3 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Rumunijai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 22 d.

Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė
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PRIEDAS
Rumunijoje taikomi kiaulių skerdenų klasifikavimo būdai
1 DALIS
FAT-O-MEAT’ER (FOM)
1. Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu Fat-O-Meat’er (FOM).
2. Šiame prietaise yra įmontuotas 6 milimetrų skersmens zondas, turintis „Siemens“ SFH 950/960 tipo fotodiodą ir kurio
veikimo intervalas yra nuo 3 iki 103 milimetrų. Matavimo duomenys į apskaičiuotąjį raumeningumą paverčiami
naudojant kompiuterį.
3. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Ŷ = 60,26989 – 0,81506 * X1 + 0,20097 * X2
kai:
Ŷ

= apskaičiuotasis skerdenos raumeningumas procentais,

X1

= riebalų (su oda) storis milimetrais, matuojamas 7 centimetrų atstumu nuo vidurio linijos,

X2

= raumens storis milimetrais, matuojamas 7 cm atstumu nuo vidurio linijos tarp trečio ir ketvirto paskutinio
šonkaulio.

Formulė taikoma skerdenoms, sveriančioms nuo 50 iki 120 kilogramų.
2 DALIS
OPTIGRADE-PRO (OGP)
1. Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu OptiGrade-Pro (OGP).
2. Šiame prietaise yra įmontuotas 6 milimetrų skersmens optinis zondas, vienas infraraudonųjų spindulių fotodiodas
(„Siemens“) ir fototranzistorius („Siemens“). Veikimo intervalas – nuo 0 iki 110 milimetrų. Matavimo duomenys į
apskaičiuotą raumeningumą paverčiami naudojant kompiuterį.
3. Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Ŷ = 61,21920 – 0,77665 * X1 + 0,15239 * X2
kai:
Ŷ

= apskaičiuotasis skerdenos raumeningumas procentais,

X1

= riebalų (su oda) storis milimetrais, matuojamas 7 centimetrų atstumu nuo vidurio linijos tarp trečio ir
ketvirto paskutinio šonkaulio,

X2

= raumens storis milimetrais, matuojamas 7 cm atstumu nuo vidurio linijos tarp trečio ir ketvirto paskutinio
šonkaulio.

Formulė taikoma skerdenoms, sveriančioms nuo 50 iki 120 kilogramų.
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2008 m. vasario 27 d.
dėl antrosios Bendrijos veiksmų sveikatos srityje programos (2008–2013 m.) 2008 m. darbų plano
priėmimo ir dėl finansinės paramos šios programos veiksmams atrankos, skyrimo ir kitų kriterijų
(Tekstas svarbus EEE)

(2008/170/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(2)

Pagal finansinio reglamento 110 straipsnį subsidijos
teikiamos pagal metinę programą, kuri skelbiama finansinių metų pradžioje.

(3)

Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (toliau
– išsamios finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės)
166 straipsnį metinę subsidijų darbų programą priima
Komisija. Joje nurodomas pagrindinis teisės aktas, tikslai,
kvietimų teikti pasiūlymus skelbimo tvarkaraštis, nurodant orientacinę sumą ir tikėtinus rezultatus.

(4)

Pagal finansinio reglamento išsamių įgyvendinimo
taisyklių 90 straipsnį sprendimas dėl finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytos metinės darbų
programos priėmimo gali būti laikomas sprendimu dėl
finansavimo pagal finansinio reglamento 75 straipsnį,
jeigu jame pateikiamas pagrindas yra pakankamai
išsamus.

(5)

Pagal Sprendimo Nr. 1350/2007/EB 8 straipsnį Komisija
priima metinį darbų planą nustatydama prioritetus ir
veiksmus, kurių numatoma imtis, įskaitant finansinių
išteklių paskirstymą, Bendrijos paramos procentinės
dalies nustatymą, įskaitant ypatingo naudingumo taikymo
ar netaikymo įvertinimo kriterijus, priemones įgyvendinti
to paties sprendimo 9 straipsnyje nurodytoms bendroms
strategijoms ir veiksmams įgyvendinti.

(6)

Pagal Sprendimo Nr. 1350/2007/EB 8 straipsnį Komisija
priima atrankos, skyrimo ir kitus finansinės paramos
programos veiksmams kriterijus pagal to paties sprendimo 4 straipsnį.

(7)

Šiuo sprendimu priimami kaip vienas dokumentas
metinis darbų planas, nurodytas 5 konstatuojamoje
dalyje, atrankos, skyrimo ir kiti finansinės paramos
programos veiksmams kriterijai, kaip nurodyta 6 konstatuojamoje dalyje, ir tai yra sprendimas dėl finansavimo,
kaip nurodyta 4 konstatuojamoje dalyje.

(8)

Pagal finansinio reglamento išsamių įgyvendinimo
taisyklių 168 straipsnio 1 dalies c punktą Komisija gali
nuspręsti skirti subsidijas neskelbdama kvietimo teikti
pasiūlymus įstaigoms, turinčioms aiškiai pagrįstą de jure
arba de facto monopolį.

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
152 straipsnį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio mėn. Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimą Nr. 1350/2007/EB dėl antrosios Bendrijos
veiksmų programos sveikatos srityje (2008–2013 m.) (1), ypač į
jo 8 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam
biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 75 ir
110 straipsnius,

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 Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (3), ypač į jo 90, 166 straipsnius ir 168
straipsnio 1 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimą
2004/858/EB, įsteigiantį, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr.
58/2003 (4), vykdomąją įstaigą „Visuomenės sveikatos
programos vykdomoji įstaiga“, atsakingą už Bendrijos veiksmų
visuomenės sveikatos srityje valdymą, ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau
– finansinis reglamentas) 75 straipsnį, prieš prisiimant
įsipareigojimą dėl išlaidų institucija arba valdžios įstaigos,
kurioms institucija suteikė tokius įsipareigojimus, turėtų
priimti sprendimą dėl finansavimo.

(1) OL L 301, 2007 11 20, p. 3.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27,
p. 9).
3
( ) OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL
L 111, 2007 4 28, p. 13).
(4) OL L 369, 2004 12 16, p. 73.
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(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės neprieštarauja
antrosios Bendrijos veiksmų sveikatos srityje programos
(2008–2013 m.) komiteto nuomonei.

(10)

Remiantis Sprendimo 2004/858/EB 6 straipsniu, Visuomenės sveikatos programos vykdomoji įstaiga, įgyvendindama visuomenės sveikatos programą, vykdo konkrečią
veiklą, todėl turi gauti reikiamus asignavimus,

L 56/37

3.
Sveikatos ir vartotojų apsaugos GD generalinis direktorius
užtikrina šio darbo plano įgyvendinimą.
2 straipsnis

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
1.
Priimamas 2008 m. darbo planas, kuris yra laikomas
sprendimu dėl finansavimo dėl subsidijų ir sutarčių įgyvendinant
Bendrijos antrąją veiksmų sveikatos srityje 2008–2013 m.
programą, kaip nustatyta I priede.
2.
Neviršijant maksimalaus numatomo biudžeto, 20 %
didžiausios Bendrijos paramos neviršijantys padaryti pokyčiai
nėra laikomi esminiais, jeigu jie iš esmės nekeičia darbo plano
pobūdžio ir tikslų.
Leidimą suteikiantis pareigūnas, kaip nurodyta finansinio reglamento 59 straipsnyje, gali tvirtinti tokius pakeitimus laikydamasis gero finansų valdymo principų.

Patvirtinami finansinės paramos veiksmams pagal antrąją Bendrijos programą sveikatos srityje (2008–2013 m.) atrankos,
skyrimo ir kiti kriterijai išdėstyti II, IV ir V prieduose. Kartu
su darbo planu I priede jie yra laikomi sprendimu dėl finansavimo dėl subsidijų ir sutarčių įgyvendinant Bendrijos antrąją
veiksmų sveikatos srityje 2008–2013 m. programą.
3 straipsnis
Biudžeto asignavimai, reikalingi Bendrijos veiksmų visuomenės
sveikatos srityje programai (2003–2008 m.) administruoti,
skiriami Visuomenės sveikatos programos vykdomajai įstaigai,
įkurtai Sprendimu 2004/858/EB.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 27 d.
Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU

Komisijos narys
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I PRIEDAS
2008 m. metinis darbo planas įskaitant poveikį biudžetui ir subsidijų finansavimo kriterijus
1.

BENDROSIOS APLINKYBĖS

1.1.

Politinės ir teisinės aplinkybės
Sprendimu Nr. 1350/2007/EB (toliau – sprendimas dėl programos) patvirtinta antroji Bendrijos veiksmų
sveikatos srityje programa (2008–2013 m.), toliau – antroji sveikatos programa.
Šia programa pakeičiama ankstesnė Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje 2003–2008 m.
programa (1), kuri buvo visapusiškos ir nuoseklios ES visuomenės sveikatos politikos pagrindas prisidedant
prie aukšto sveikatos ir gerovės lygio Bendrijoje. Neskaitant kitų veiksmų, pagal šią programą paskelbus
kvietimą pasiūlymams, finansavimui buvo atrinkti 329 projektai (2).

Antrąja sveikatos programa siekiama papildyti, paremti ir duoti pridėtinės vertės valstybių narių politikai bei
prisidėti siekiant didesnio solidarumo ir gerovės Europos Sąjungoje. Programos tikslai yra gerinti piliečių
sveikatos saugumą; ugdyti sveikatą, įskaitant sveikatos skirtumų mažinimą, ir kaupti bei skleisti sveikatos
informaciją ir žinias apie sveikatą.

Sprendimo dėl programos 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Komisija priima:

a) programos įgyvendinimo metinį darbo planą, nustatant:
i) prioritetus ir veiksmus, kurių reikia imtis, įskaitant finansinių išteklių paskirstymą;
ii) Bendrijos finansinės paramos procentinės dalies nustatymo kriterijus, įskaitant ypatingo naudingumo
taikymo ar netaikymo įvertinimo kriterijus;
iii) 9 straipsnyje nurodytų bendrų strategijų ir veiksmų įgyvendinimo priemones;

b) finansinės paramos programos veiksmams atrankos, skyrimo ir kitus kriterijus pagal 4 straipsnį.

Pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3) 75 straipsnį įsipareigojimai dėl
išlaidų turi būti grindžiami ankstesniu sprendimu dėl finansavimo, priimto institucijos arba valdžios institucijų,
kurioms institucija delegavo tokius įgaliojimus. Pagal finansinio reglamento išsamių įgyvendinimo taisyklių 90
straipsnį sprendimas dėl metinės darbų programos priėmimo, nurodytas finansinio reglamento 110 straipsnyje,
gali būti laikomas sprendimu dėl finansavimo, jeigu jame pateikiamas pakankamai išsamus pagrindas. Šiuo
dokumentu siekiama įvykdyti šias prievoles ir pateikti įvairių veiksmų 2008 m. tvarkaraštį.
Manoma, kad visuomenės sveikatos vykdomoji įstaiga (PHEA) vykdys visą 2008 m. darbų planui įgyvendinti
būtiną valdymo veiklą, visų pirma susijusią su sutarčių sudarymu ir subsidijų skyrimu, jeigu Komisija nuspręs
pratęsti jos veiklą laikantis Tarybos reglamento Nr. 58/2003/EB (4) nuostatų.

1.2.

Ištekliai
Sprendime dėl programos nustatytas bendras biudžetas 321 500 000 EUR laikotarpiui nuo 2008 m. sausio 1 d.
iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto valdymo institucija patvirtino bendrą 2008 m. biudžetą – 46 600 000 EUR (5) pagal biudžeto eilutes
17 03 06 ir 17 01 04 02.
(1) 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1786/2002/EB dėl Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos
srityje programos patvirtinimo, (OL L 271, 2002 10 9, p. 1).
(2) Žr.: http://ec.europa.eu/health/ph_projects/project_en.htm
3
( ) Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002.
(4) OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
(5) Orientacinė suma, kurią turi tvirtinti biudžeto valdymo institucija.
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Biudžeto eilutė

EUR

17 03 06 — Bendrijos veiksmai sveikatos srityje

45 200 000

17 01 04 02 — Administravimo išlaidos

1 400 000
IŠ VISO

46 600 000

Biudžeto eilutė 17 01 04 02 – Programos valdymo administracinės išlaidos bus naudojama seminarams bei
ekspertų susitikimams organizuoti, publikacijoms, įvairiai komunikacijos veiklai ir kitoms su programos tikslų
įgyvendinimu susijusioms einamosioms išlaidoms padengti.
Per metus bus gauti papildomi įnašai iš ELPA šalių Europos Ekonominės Erdvės narių (Islandija, Lichtenšteinas ir
Norvegija) ir programoje dalyvaujančių šalių kandidačių (6). Jie sudarys – apie 1 113 740 EUR iš EEE/ELPA
šalių (7) ir 119 723 EUR iš šalių kandidačių (Kroatija) (8).
Todėl bendras 2008 m. biudžetas sudaro 47 833 463 EUR:
— bendras 2008 m. veiklos biudžetas sudaro 46 395 003 EUR;
— bendras 2008 m. administravimo biudžetas sudaro 1 438 460 EUR.
Biudžeto eilutė administravimo asignavimams, susijusiems su PHEA, yra 17 01 04 30.

Biudžeto eilutė tarptautiniams susitarimams ir narystei tarptautinėse organizacijose visuomenės sveikatos ir
tabako kontrolės srityse yra 17 03 05.

1.2.1.

Orientacinės sumos
Kituose skyriuose nurodytos sumos yra orientacinės. Pagal išsamių įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 4 dalį
kiekvienoje finansinėje priemonėje yra galimas neesminis +/– 20 % svyravimas.
FINANSAVIMO PRIEMONĖS

2.

Jei bus įmanoma, nuo 2008 m. bus įgyvendinta daugiau pagal antrąją sveikatos programą pasiūlytų finansavimo
priemonių, visų pirma dėl veiklos subsidijų ir bendrų veiksmų, kurių pirmi įgyvendinimo metai bus 2008 metai.
Be to, biudžeto sumažinimu kvietimams teikti pasiūlymus ir didesniu dėmesiu konkursams bei kitoms finansavimo priemonėms, tokioms kaip bendri veiksmai ir veiklos subsidijos, siekiama didesnio veiksmingumo ir
pridėtinės finansuojamų veiksmų vertės ir norima užtikrinti, kad lėšos būtų skiriamos daugiau tiesiogiai atsižvelgiant į programos tikslus. Tačiau jeigu veiklos biudžeto ištekliai liktų nepanaudoti iki 2008 m. pabaigos, jie
būtų prioriteto tvarka perskirstyti subsidijų, atrinktų per kvietimą teikti pasiūlymus 2008 m., teikimui.

Subsidijos teikiamos rašytinio susitarimo pagrindu.
Jeigu Komisija nuspręs pratęsti Visuomenės sveikatos vykdomosios įstaigos veiklos laikotarpį, laikantis Tarybos
reglamento Nr. 58/2003/EB nuostatų, visos finansavimo priemonės bus vykdomos Visuomenės sveikatos
programos vykdomosios įstaigos atsakomybe, išskyrus 2.9 punktą, už kurio vykdymą tiesiogiai atsako Komisija.
Atitinkami kvietimai ir informacija bus paskelbti Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos tinklalapyje (9).

2.1.

Kvietimas teikti projektų pasiūlymus
Subsidijos turėtų būti finansuojamos pagal biudžeto eilutę 17 03 06 – Bendrijos veiksmai sveikatos srityje. Iš
viso numatoma suma kvietimui teikti pasiūlymus sudaro 28 541 003 EUR (apie 62 % veiklos biudžeto).

(6)
(7)
(8)
(9)

Įsigaliojus atitinkamiems susitarimams dėl dalyvavimo antrojoje sveikatos programoje.
Orientacinė suma, kuri turi būti patvirtinta ELPA susitarimu.
Orientacinė suma: ši suma yra didžiausia galima suma ir priklauso nuo faktinio šalių kandidačių mokamo įnašo.
http://ec.europa.eu/phea/index_en.html
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Kvietimas teikti projektų pasiūlymus bus paskelbtas Oficialiajame leidinyje 2008 m. vasario mėn. pabaigoje
(orientacinė data) nurodant finansavimo sritis, atrankos bei skyrimo kriterijus ir paraiškų teikimo bei tvirtinimo
procedūras.

Visi projektai turėtų turėti didelę pridėtinę vertę Europos mastu, turėtų būti inovacinio pobūdžio, o jų trukmė
paprastai neturėtų būti ilgesnė kaip treji metai. Prireikus turėtų būti pateikta informacija, kaip bus atsižvelgta į
lyties aspektą.

Visuose pasiūlymuose turi būti parodyta, jei tinkama, kad galima nustatyti sinergijas su dabartine mokslo tyrimų
veikla, finansuojama pagal 6-osios bendrosios programos mokslinę paramą politikos veiksmams (10), bei su
projektais, kurie bus finansuojami pagal 7-osios mokslinių tyrimų pagrindų programos (11) sveikatos ir susijusias
temas.

Bus siekiama suderinti atskiras programos sritis tiek, kiek tai susiję su išteklių pagal kvietimą teikti pasiūlymus
paskirstymu, nors bus atsižvelgiama į gautų pasiūlymų kokybę bei kiekį, nebent išteklių perskirstymas būtų
pagrįstas ypatingomis grėsmėmis visuomenės sveikatai (pvz., gripo pandemija).

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos subsidijos yra papildomos ir motyvuojančios, bent 40 % projekto išlaidų turi
būti finansuojamos iš kitų šaltinių. Todėl įprasta finansinė parama svarstomiems projektams gali būti iki 60 %
atitinkančių reikalavimus išlaidų vienam projektui. Kiekvienu individualiu atveju bus nustatyta maksimali
procentinė dalis, kuri bus skiriama.

Ypatingo naudingumo projektams, kaip nurodyta 3.1 punkte, galėtų būti numatyta didžiausia galima Bendrijos
parama vienam paramos gavėjui (t. y. vienam pagrindiniam ir vienam asocijuotam paramos gavėjui), sudaranti
80 % atitinkančių reikalavimus išlaidų. Bendrijos parama, viršijanti 60 % išlaidų, galėtų būti skirta ne daugiau
kaip 10 % visų finansuojamų projektų.

Reikėtų pažymėti, kad orientacinė Bendrijos finansinės paramos atrinktiems projektams suma gali svyruoti nuo
- 20 % iki + 10 %, palyginti su paramos gavėjo prašoma suma.

Finansinės paramos programos veiksmams atrankos, skyrimo ir kiti kriterijai pagal sprendimo dėl programos
4 straipsnį yra išsamiai išdėstyti II priede.

Išsami informacija dėl kelionės ir pragyvenimo išlaidų atitikimo reikalavimams yra pateikta III priede.

2.2.

Konkursai
Paslaugų viešieji pirkimai turėtų būti finansuojami pagal biudžeto eilutę 17 03 06 – Bendrijos veiksmai sveikatos srityje. Orientacinis sutarčių skaičius ir rūšis yra nurodyti 3.2, 3.3 ir 3.4 punktuose.

Bendra numatoma suma konkursams – iki 9 300 000 EUR (apie 20 % veiklos biudžeto), konkursai bus
paskelbti šiais metais, jeigu įmanoma – pirmoje metų pusėje.

2.3.

Bendri veiksmai
Bendri veiksmai turėtų būti finansuojami pagal biudžeto eilutę 17 03 06 – Bendrijos veiksmai sveikatos srityje.
Bendra orientacinė suma yra iki 2 300 000 EUR (apie 5 % veiklos biudžeto).

Kai kurie veiksmai 2008 metais bus tinkami finansuoti kaip bendri veiksmai, atliekami Bendrijos ir vienos ar
daugiau valstybių narių arba Bendrijos ir kitų programoje dalyvaujančių šalių kompetentingų valdžios institucijų.
(10) OL L 294, 2002 10 29, p. 1. 6-osios bendrosios programos su visuomenės sveikata susijusius projektus galima rasti: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm
(11) OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

2008 2 29

LT

2008 2 29

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Dalyvaujančios šalys bus kviečiamos teikti pasiūlymus dėl bendrų veiksmų aiškiai nurodant, kad tai bendri
veiksmai.

Bendrijos parama gali būti skiriama tik viešajai įstaigai arba nesiekiančiai pelno įstaigai, paskirtai taikant skaidrią
procedūrą valstybės narės arba atitinkamos kompetentingos institucijos ir suderinus su Komisija.

Bendrijos parama bendriems veiksmams neviršija 50 %, išskyrus ypatingo naudingumo atvejus, kai Bendrijos
parama neviršija 70 %. Ypatingai naudingi bendri veiksmai:

— atitinkantys 3.1 punkte nurodytus kriterijus ir kai dalyvauja įstaigos bent iš 10 dalyvaujančių šalių arba
dalyvauja įstaigos iš 3 dalyvaujančių šalių, jei veiksmą pasiūlė įstaiga iš valstybės narės, įstojusios į Europos
Sąjungą nuo 2004 m. gegužės 1 d., arba iš šalies kandidatės.

Atrankos ir skyrimo kriterijai dėl bendrų veiksmų yra išsamiai išdėstyti IV priede.

Išsami informacija dėl kelionės ir pragyvenimo išlaidų atitikimo reikalavimams yra pateikta III priede.

2.4.

Veiklos subsidijos
Veiklos subsidijos turėtų būti finansuojamos pagal biudžeto eilutę 17 03 06 – Bendrijos veiksmai sveikatos
srityje. Bendra orientacinė suma yra 2 300 000 EUR (apie 5 % veiklos biudžeto).

Finansinė parama gali būti skiriama Europos organizacijoms, kurios atitinka šiuos kriterijus:

— yra nevyriausybinės organizacijos arba specializuoti tinklai, nesiekia pelno ir nepriklausomos nuo pramonės,
komercinių ir verslo ar kitokių konfliktą galinčių sukelti interesų;

— yra oficialiai įsteigta pagal vienos iš programos reikalavimus atitinkančių šalių įstatymus;

— veikia Europos lygiu ir turi narius bent pusėje valstybių narių, subalansuota geografiniu požiūriu, o vienas
jos pagrindinių tikslų atitinka vieną ar daugiau programos tikslų; ir

— pateikė Komisijai pakankamus duomenis apie narius, vidaus taisykles ir finansavimo šaltinius.

Prioritetas bus teikiamas toms organizacijoms, kurios vykdo veiklą, nurodytą šio darbo plano 3.2, 3.3 ir 3.4
punktuose.

Kvietimas teikti pasiūlymus bus paskelbtas Oficialiajame leidinyje pirmoje 2008 m. pusėje nurodant finansavimo sritis, atrankos bei skyrimo kriterijus ir pasiūlymų teikimo bei tvirtinimo procedūras.

Finansinė parama neturi viršyti 60 % su tinkama veikla susijusių išlaidų. Ypatingo naudingumo atvejais Bendrijos parama neviršija 80 %. Ypatingai naudinga gali būti labai reikšmingą pridėtinę vertę Europos mastu
teikianti veikla, kaip nurodyta 3.1 punkte.

Kaip nustatyta sprendimo dėl programos 4 straipsnio 2 dalyje, 1 b punkte nurodytos finansinės paramos
nevyriausybinėms organizacijoms ir specializuotiems tinklams atnaujinimo atveju gali būti padaryta išimtis
dėl palaipsninio mažinimo principo netaikymo.

Atrankos ir skyrimo kriterijai dėl subsidijų veiklai yra išsamiai išdėstyti V priede.
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Konferencijos visuomenės sveikatos ir rizikos vertinimo klausimais
Finansinė parama konferencijoms visuomenės sveikatos ir rizikos vertinimo klausimais turėtų būti teikiama
pagal biudžeto eilutę 17 03 06 – Bendrijos veiksmai sveikatos srityje. Bendra orientacinė suma yra 700 000
EUR: 200 000 EUR – ES pirmininkaujančios šalies organizuojamoms konferencijoms ir 500 000 EUR – kitoms
konferencijoms.

Dėl organizacinių priežasčių konferencijos turėtų vykti 2008 m. antroje pusėje arba 2009 m. pirmoje pusėje.

2.5.1.

Europos Sąjungai pirmininkaujančios šalies organizuojamos konferencijos
Pirmininkaujančios Europos Sąjungai šalies prioritetus atitinkančios konferencijos yra tinkamos finansuoti
Bendrijos apmokama nustatyto dydžio fiksuota suma. Bendra orientacinė suma yra 100 000 EUR (neviršijant
50 % bendro biudžeto) vienai konferencijai (12) ir ne daugiau kaip viena konferencija šalies pirmininkavimo ES
laikotarpiu, laikantis finansinio reglamento išsamių įgyvendinimo taisyklių 181 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Dėl dalyvaujančių organizacijų pobūdžio tai de facto monopolis. Pagal išsamių įgyvendinimo taisyklių 168
straipsnio 1 dalies c punktą subsidijos monopolinio pobūdžio organizacijoms gali būti skiriamos be konkurso.

2.5.2.

Kitos konferencijos
Bendrijos finansinė parama gali būti skiriama organizuojant konferencijas, kurios(-ų):

— pagrindinis tikslas atitinka vieną ar kelis metinės darbų programos tikslus, kaip nurodyta 3.2, 3.3 ir 3.4
punktuose;

— yra Europos Sąjungos masto, pvz., jose dalyvauja atstovai iš 10 ar daugiau antrojoje sveikatos programoje
dalyvaujančių šalių;

— yra organizuojamos viešosios įstaigos arba nesiekiančios pelno įstaigos, suderintos su Komisija ir įsteigtos
antrojoje sveikatos programoje dalyvaujančioje šalyje.

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl konferencijų bus paskelbtas 2008 m. pirmame ketvirtyje nurodant finansavimo
sritis, atrankos bei skyrimo kriterijus ir paraiškų teikimo bei tvirtinimo procedūras. Atrinktos konferencijos yra
tinkamos finansuoti skiriant fiksuotą Bendrijos paramos sumą iki 100 000 EUR (neviršijant 50 % bendro
biudžeto) vienai konferencijai, nors bendro finansavimo reikalavimas išlieka.

2.6.

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis
Veiksmai su tarptautinėmis organizacijomis turėtų būti finansuojami pagal biudžeto eilutę 17 03 06 – Bendrijos
veiksmai sveikatos srityje. Bendra orientacinė suma yra iki 2 300 000 EUR (apie 5 % veiklos biudžeto).

Pagal sprendimo dėl programos 12 straipsnį ryšiai ir bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis
turėtų būti skatinami. Tai bus daroma su tarptautinėmis organizacijomis, kurios pajėgios spręsti metiniame
darbo plane nurodytus Europos Sąjungos prioritetinius sveikatos srities klausimus.

Lėšos veiksmams su tarptautinėmis organizacijomis finansuoti bus skirtos pagal susitarimus dėl subsidijų
neskelbus konkurso, kaip numatyta išsamių įgyvendinimo taisyklių 168 straipsnio 1 konstatuojamosios dalies
c ir f punktuose, monopolinėje padėtyje esančioms organizacijoms arba ypatingo tipo įstaigoms atsižvelgiant į
jų techninę kompetenciją, aukštą specializacijos laipsnį arba administracinius įgaliojimus.
(12) Bendrai finansuojama ES pirmininkaujančios šalies.
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Tiesioginiai susitarimai dėl subsidijų pagerins Europos Komisijos sąveiką ir dialogą su tarptautinėmis organizacijomis, kai yra vykdomi bendri veiksmai. Šios organizacijos turi tam tikrus su jų specifiniais uždaviniais ir
atsakomybe susijusius pajėgumus, kurie suteikia joms ypatingą kompetenciją darbų programoje numatytiems
veiksmams atlikti ir kuriems finansuoti tiesioginiai susitarimai dėl subsidijų yra laikomi tinkamiausia procedūra.

Finansinė parama svarstomiems veiksmams gali būti iki 60 % atitinkančių reikalavimus išlaidų vienai organizacijai. Komisija kiekvienu individualiu atveju nustatys maksimalią numatomą skirti procentinę dalį.

2008 m. 3.2, 3.3 ir 3.4 punktuose nurodytiems veiksmams įgyvendinti gali būti finansuojamos šios tarptautinės
organizacijos:

— Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)
— Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO), įskaitant su PSO susietą Tarptautinę vėžio mokslinių tyrimų agentūrą
(IARC)

— Europos Taryba (ET)

2.7.

Moksliniai komitetai
Visuomenės sveikatos sričiai tinkama mokslinių komitetų veikla turėtų būti finansuojama pagal biudžeto eilutę
17 03 06 – Bendrijos veiksmai sveikatos srityje.

Iš viso 254 000 EUR bus skirta mokėti išmokoms su mokslinių komitetų darbu susijusių posėdžių dalyviams ir
pranešėjams mokslinių komitetų nuomonėms parengti, laikantis mokslinių komitetų veiklą reglamentuojančių
nuostatų (13). Šios išmokos apims visas tinkamas finansuoti antrosios sveikatos programos sritis, t. y. 100 % bus
padengtos SCHER išlaidos (Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas) ir 50 % (orientacinė dalis) bus
padengtos SCENIHR (Naujai atsirandančių ir naujai nustatytų pavojų sveikatai mokslinis komitetas) išlaidų.

2008 m. moksliniai komitetai bus vertinami lyginant su kitomis ES rizikos vertinimo struktūromis atsižvelgiant
į numatomą komitetų peržiūrą. Tai bus daroma konkurso tvarka, kaip nustatyta 2.2 punkte.

2.8.

Dalinis delegavimas Eurostatui
Finansinio reglamento 51 ir 59 straipsniuose ir Europos bendrijų bendrojo biudžeto įgyvendinimo vidaus
taisyklių (14) 6–8 straipsniuose nurodomos dalinio delegavimo priemonės sąlygos ir taisyklės.

Dalinis delegavimas neviršijant 700 000 EUR sumos pagal biudžeto eilutę 17 03 06 – Bendrijos veiksmai
sveikatos srityje bus suteiktas Eurostato generaliniam direktoratui, kad būtų remiami 3.4 punkte nurodyti
veiksmai.

2.9.

Kita veikla
Kita veikla, kaip antai seminarų organizavimas ir ekspertų susitikimas, publikacijos ir įvairios komunikacijos
iniciatyvos, bus daugiausia finansuojama pagal biudžeto eilutę 17 01 04 02 – Išlaidos programos administravimui.

Kai kuriais specifiniais techniniais klausimais, kaip nurodyta 3 skyriuje, yra numatyti administraciniai susitarimai
su Jungtinių tyrimų centru, kurie bus finansuojami pagal biudžeto eilutę 17 03 06 – Bendrijos veiksmai
sveikatos srityje.

2008 m. metinė ES parama PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijai – 190 779 EUR – bus finansuojama
pagal biudžeto eilutę 17 03 05 – Tarptautiniai susitarimai ir narystė tarptautinėse organizacijose visuomenės
sveikatos ir tabako kontrolės srityse.
(13) Komisijos sprendimas 2004/210/EB (OL L 66, 2004 3 4, p. 45).
(14) 2005 m. kovo 15 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bendrojo biudžeto įgyvendinimo vidaus taisyklių (Komisijos skirsnis).
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2008 M. PRIORITETINĖS SRITYS
2008 m. prioritetiniai veiksmai buvo atrinkti pagal sprendimą dėl programos. Šie prioritetai turėtų būti
apsvarstyti atsižvelgiant į veiksmus, kurie jau buvo finansuoti pagal ankstesnę programą (15), ir į faktą, kad
vėlesni prioritetai turėtų būti apbrėžti vėlesniais metais programos įgyvendinimo laikotarpiu.
Reikėtų pažymėti, kad šio darbo struktūra yra grindžiama prioritetinėmis teminėmis sritimis siekiant ryšių
priemonėmis padaryti darbo planą artimesniu naudotojams – pareiškėjams ir skaitytojams.

3.1.

Strateginės svarbos problemos
Atsižvelgiant į sprendimo dėl programos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus ir į įsipareigojimą ES
sveikatos strategijoje (16) dirbti visuose sektoriuose gerinant sveikatą aukšto lygio prioritetas bus suteiktas
reikšmingą pridėtinę vertę Europos mastu turintiems veiksmams šiose srityse:
— Prisidėti
— gerinant Europos piliečių sveikatą, vertinamą, jei įmanoma, pagal atitinkamus rodiklius, įskaitant sveiko
gyvenimo metų (17) rodiklį;
— mažinant sveikatos skirtumus ES valstybėse narėse ir regionuose ir tarp jų;
— stiprinant pajėgumus veiksmingai visuomenės sveikatos politikai formuoti bei įgyvendinti, ypač svarbiausiose probleminėse srityse;
— Naujų (netradicinių) subjektų įtraukimas į tvarius bendradarbiavimu ir etika pagrįstus sveikatos politikos
veiksmus regioniniu ir vietos lygmeniu visose dalyvaujančiose šalyse. Tai apima viešąjį sektorių, privatų
sektorių ir suinteresuotuosius plačiosios pilietinės visuomenės atstovus, kurių pirminiai tikslai nėra vien tik
visuomenės sveikata (pavyzdžiui, jaunimas, etninės grupės ir kitos viešojo intereso sritys, tokios kaip
aplinkosauga ir sportas).
Apskritai prioritetas bus teikiamas veiklai, kur numatomos naudoti jau išbandytos priemonės ir metodai.
Pirmiau minėtus kriterijus atitinkantys pasiūlymai gali būti laikomi ypatingai naudingais pasiūlymais.
Prioritetai yra išvardyti skirsniuose, atitinkančiuose sprendime dėl programos nurodytas kryptis.

3.2.

Prioritetiniai veiksmai pagal pirmą kryptį „Gerinti piliečių sveikatos saugumą“ (18)

3.2.1.

Apsaugoti piliečius nuo grėsmių sveikatai
Šį tikslą įgyvendinančiais veiksmais siekiama parengti strategijas ir priemones reaguoti į grėsmes sveikatai ir
ekstremalias situacijas bei remti sprendime nurodytus veiksmus kuriant Bendrijos priežiūros tinklą (19). Užkrečiamųjų ligų analizė ir vertinimas yra pavestas Europos ligų kontrolės centrui (ECDC) (20), o veiksmai šių pavojų
valdymui remti buvo parengti konsultuojantis su ECDC. Be to, programa apima ir papildomų grėsmių sveikatai,
kaip antai sukeltų fizinių bei cheminių veiksnių, identifikavimą.
Sveikatos saugumo komitetas vadovaudamasis 2001 m. lapkričio 15 d. sveikatos ministrų išvadomis (21)
planuoja sveikatos saugumo parengties bei valstybių narių gebėjimų ir planavimo reaguoti į atakas, kuriose
naudojami biologiniai bei cheminiai veiksniai, koordinavimo bei paramos veiksmus.
Naujas prioritetas programos įgyvendinimo laikotarpiu bus darbas prisitaikant prie klimato kaitos, visų pirma
dėl klimato pokyčių įtakos žmonių sveikatai.

(15) Žr.: http://ec.europa.eu/health/ph_projects/project_en.htm
(16) COM(2007) 630 galutinis Baltoji knyga Kartu sveikatos labui: ES strateginis požiūris 2008–2013 m., žr. http://ec.europa.eu/health/
ph_overview/Documents/strategy_wp_en.pdf
(17) Žr. http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_en.htm
18
( ) Sprendimo dėl programos priedo 1 punktas.
(19) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2119/98/EB (OL L 268, 1998 10 3, p. 1).
(20) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 851/2004 (OL L 142, 2004 4 30, p. 1).
(21) http://ec.europa.eu/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf
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Sveikatos saugumo komiteto (HSC) prioritetų sąrašo įgyvendinimas (Priedas –
1.1.1 – 1.1.3 – 1.1.5 punktai)
Po to, kai buvo atnaujintas HSC mandatas (22) laikinai pratęsiant ir išplečiant įgaliojimus, sveikatos saugumo
prioritetų sąrašas buvo nustatytas trijose srityse:

— Parengtis ir reagavimas į teroro aktų naudojant cheminį, bakteriologinį, radiologinį ir branduolinį ginklą
(CBRN) sukeltas grėsmes sveikatai

— Bendra parengtis ekstremalioms sveikatai situacijoms

— Pasirengimas gripo epidemijai ir atsakas į ją

[Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus arba konkursas]

3.2.1.2.

Priemonių išvengti grėsmių sveikatai ir reaguoti į jas nustatymas per parengtį
(Priedas – 1.1.3 ir 1.1.1 punktai)
Parengčiai reikalingas šalių, institucijų ir procedūrų koordinavimas ES lygiu atsižvelgiant į tarptautinę aplinką.
Tai gali būti daroma siekiant geresnio ES teisės aktų ir tarptautinių reikalavimų suderinamumo bei keičiantis
informacija krizių valdymo klausimais, visų pirma kreipiant dėmesį į gerąją patirtį, kad būtų galima reaguoti ir
valdyti rimtas visuomenės sveikatos problemas, tokias kaip pandemijos. Vienas iš prioritetų yra kontaktų
atsekamumas, kuris atsirado dėl nesenų tarptautinių įvykių ir kuriam reikia bendrų suderintų procedūrų.

Laukiami 2008 m. veiksmų rezultatai yra patikslinti darbo tvarka Tarptautinių sveikatos taisyklių (23) ir Išankstinio perspėjimo ir reagavimo sistemos (ERWS) (24) suderinamumą bei parengti sistemą visų parengties priemonių, įskaitant galimybę jas perduoti ir su kelionėmis susijusių kontaktų atsekamumo procedūras, gerai
patirčiai nustatyti ir ja keistis.

— Parama Tarptautinių sveikatos taisyklių įgyvendinimui ES, įskaitant teisinių šių taisyklių nuostatų palyginamąją analizę su Bendrijos acquis [Finansavimo mechanizmas: seminarai ir konkursas]

— Parama sveikatos sistemos parengčiai krizių planavimui ir valdymui šalyse kandidatėse ir kaimyninėse šalyse
(ENP) [Finansavimo priemonė: tiesioginis susitarimas su PSO dėl subsidijų].

— Keitimosi informacija dėl krizių valdymo priemonių stebėsena ir jų susiejimas su tarptautinėmis mainų
priemonėmis [Finansavimo priemonė: administracinis susitarimas su Jungtinių tyrimų centru].

— Su kelionėmis susijusių kontaktų atsekamumo procedūrų parengimas [Finansavimo priemonė: seminarai].

— Veiksmai, numatyti žaliojoje knygoje dėl pasirengimo biologinei grėsmei (25), ir atsakymai į viešą konsultaciją [Finansavimo priemonė: seminarai].

— Pagrindinių Globalioje sveikatos saugumo iniciatyvoje (26) nustatytų veiksmų sklaida ES valstybėse narėse
[Finansavimo priemonė: seminarai ir kvietimas teikti pasiūlymus]

— Pratybos ir mokymai ES mastu – parengti specialias pratybas remiantis konkrečiu scenarijumi ir planuoti,
organizuoti ir vertinti pratybas visuomenės sveikatos srityje. Penki siekiniai bus: atvejų tyrimai, teorinės
pratybos, vadovavimo praktiniai užsiėmimai, lauko pratybos ir specialūs personalo mokymai. [Finansavimo
priemonė: konkursai]
(22) http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/92911.pdf
(23) http://www.who.int/csr/ihr/en/index.html
(24) https://webgate.cec.eu.int/ewrs/. EWRS buvo įkurta sudarant Užkrečiamųjų ligų priežiūros ir kontrolės tinklą Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimu 2119/98/EB.
(25) Žalioji knyga dėl pasirengimo biologinei grėsmei COM(2007) 399 galutinis, 2007 m. liepos 11 d.
26
( ) http://www.ghsi.ca/english/index.asp
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Gebėjimų stiprinimas (Priedas – 1.1.1 – 1.1.4 punktai)
Bet kokios grėsmės sveikatai valdymui ir vertinimui reikalinga epidemiologinių pajėgumų, paslaugas teikiančių
etaloninių laboratorijų pajėgumų ir tarptautiniu mastu pripažintų mokslinių tyrimų laboratorijų pajėgumų
integracija. Reikalinga atitinkama ES etaloninių laboratorijų veiklos sistema siekiant stiprinti gebėjimus, bendradarbiavimą ir tinklų kūrimą ir siūlyti rekomendacijas dėl gerosios patirties ir principų.

2008 m. veiksmų rezultatas – bus nustatyta dabartinių nacionalinių sistemų būklė ir būdai bendradarbiavimui
skatinti bei dalytis patalpomis ir įranga.

— Bendrijos etaloninių laboratorijų plėtra – nustatyti dabartinę esamų nacionalinių sistemų būklę siekiant
įvertinti Bendrijos dalyvavimo pridėtinę vertę pagal: gebėjimų stiprinimą, tinklų kūrimą, ES centrų pagalbą,
rekomendacijas dėl etaloninės veiklos standartų. [Finansavimo priemonė: konkursai]

— Dalijimasis patalpomis ir įranga – bendras naudojimasis logistika, infrastruktūra, informatikos priemonėmis,
technologijomis, tyrimų pajėgumais, žiniomis, visų pirma cheminėms ir radioaktyvioms medžiagoms aptikti
ir apsaugai nuo jų [Finansavimo priemonė: bendras veiksmas].

3.2.1.4.

Plėtoti dabartinių ir naujai atsirandančių grėsmių sveikatai prevencijos priemones (Priedas – 1.1.1 punktas)
2008 m. bus dirbama ypatingą dėmesį skiriant priemonių nuo naujai atsirandančių ligų ir grėsmių modeliavimui, visų pirma:

— su naujai atsirandančiomis ligomis susijusių priemonių mokslinio modeliavimo veiksmams bendradarbiaujant valstybėms narėms; įskaitant ne tik epidemiologinius aspektus, bet ir tokius elementus, kaip atmosferos
dispersija; su cheminiais pavojais sveikatai susijusių veiksmų modeliavimui; reikalavimų modeliavimo
duomenims nustatymui ir priemonių gerinti modeliavimui reikalingų duomenų prieinamumą įgyvendinimui.
[Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

3.2.1.5.

Parama valstybių narių vakcinacijos
(Priedas – 1.1.2 punktas)

politikos

formavimui ir

jos

analizė

— Parama projektams, kuriais siekiama palengvinti pasirengimą rizikos valdymui, ir politikos iniciatyvoms,
pagrįstoms ECDC pateiktu moksliniu vertinimu. Tai susiję visų pirma su sezoniniu gripu, vaikų skiepijimu ir
žmogaus papilomos virusu (HPV) [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus ir seminarai]

3.2.1.6.

Prisitaikymas prie klimato kaitos ir įtaka žmonių sveikatai
Komisijos komunikatas dėl prisitaikymo prie klimato kaitos, įskaitant jos poveikį sveikatai, yra planuojamas
priimti 2008 m. pabaigoje kaip proceso, kuriuo siekiama gauti žinių visose valstybėse narėse, rezultatas. Kai
kurie veiksmai yra būtini remiant komunikate nustatytų priemonių įgyvendinimą ir jie bus vykdomi visų pirma:

— plėtojant ir koordinuojant išankstinio perspėjimo ir priežiūros sistemas specialiose srityse (pvz., šalčio
protrūkiai, potvynių poveikis sveikatai, oru pernešami alergenai, ultravioletinė radiacija ir pernešėjų platinamos bei kitos žmonių ir gyvūnų infekcinės ligos). [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

3.2.2.

Gerinti piliečių saugą
Europos lygio veiksmais šioje srityje siekiama nustatyti pavojus sveikatai ir įvertinti galimą poveikį, papildant
nacionalines priemones vengiant galimų inicidentų ir pacientų saugos priemones didinant informuotumą bei
skatinant keitimąsi žiniomis. Be to, ES turi Sutartyje nustatytą prievolę nustatyti medicinoje naudojamų
žmogaus organų ir medžiagų kokybės ir saugos standartus. Programos veiksmais bus remiamas Bendrijos teisės
aktų dėl kraujo, audinių ir ląstelių įgyvendinimas.
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Struktūra konsultuoti visuomenės sveikatos klausimais dėl įvykių, susijusių
su toksinėmis cheminėmis medžiagomis (Priedas – 1.2.1 punktas)
— Plėtoti struktūras ir priemones keistis išankstinio įspėjimo informacija cheminių avarijų atvejais ir koordinuoti reagavimo į šiuos įvykius priemones, visų pirma atsižvelgiant į Tarptautinių sveikatos taisyklių reikalavimus. [Finansavimo priemonė: administracinis susitarimas su Jungtinių tyrimų centru].

3.2.2.2.

Kraujo, audinių, ląstelių, organų sauga (Priedas – 1.2.2 punktas)
Konkretūs su krauju, audiniais, ląstelėmis ir organais susiję klausimai išlieka savanoriškos nemokamos donorystės skatinimas, inspektavimas, keitimasis duomenimis elektroniniu būdu ir jų optimalus naudojimas. Siekiant
įgyvendinti audinių ir ląstelių srities direktyvas savivaldos lygiu turėtų būti sukurtos nepageidaujamų įvykių
atsekamumo, kodavimo ir pranešimo apie juos sistemos. Reikia remti projektus, kurie padės kontroliuoti
direktyvose numatytas prievoles dėl importo ir eksporto, registrų ir ataskaitų teikimo. Kamieninės ląstelės,
reprodukcinės ląstelės ir nauji žmogaus kilmės dariniai yra specialūs atvejai, kuriems reikia skirti ypatingą
dėmesį. Paskelbus Komisijos komunikatą dėl organų donorystės ir transplantacijos reikės toliau dirbti gerinant
organų kokybę ir saugą, gerinant galimybes juos gauti ir darant transplantacijos sistemas veiksmingesnėmis ir
prieinamesnėmis.

2008 m. prioritetas bus teikiamas šiems projektams:

— Organų transplantacijos rezultatų vertinimas po transplantacijos; ieškoti bendrų sąvokų apibrėžčių ir
bendros metodologijos transplantacijos rezultatams įvertinti. Siekti sukurti registrą arba registrų tinklą
organų recipientams ir jų sveikatai stebėti ir rezultatams vertinti. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti
pasiūlymus]

— Direktyvose dėl kraujo ir audinių bei ląstelių nurodytų biologinių žymenų tyrimo metodų bei jų tyrimo
laboratorijų ES ir trečiosiose šalyse įteisinimo ir sertifikavimo analizė ir palyginimas. Poveikis kraujo, kraujo
komponentų, audinių ir ląstelių importui ir eksportui iš trečiųjų šalių ir į jas [Finansavimo priemonė:
konkursas]

— Ad hoc bendradarbiavimas su Europos Taryba specifiniais su žmogaus kilmės medžiagomis (krauju, audiniais, ląstelėmis, organais) susijusiais klausimais. [Finansavimo priemonė: tiesioginis susitarimas dėl subsidijų
su Europos Taryba].

3.2.2.3.

Rizikos vertinimo teminiai tinklai (Priedas – 1.2.1 punktas)
— Skatinimas kurti teminius mokslinės kompetencijos tinklus tarp ES, nacionalinių ir tarptautinių rizikos
vertinimo ir mokslinės ekspertizės įstaigų siekiant keistis patirtimi ir bendradarbiauti kritinės svarbos klausimais, kaip antai nanotechnologija, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, elektromagnetiniai laukai ir
rizikos vertinimo metodiniai aspektai (pvz., etalonų metodas, neslenkstinės kancerogeninės medžiagos,
rizikos ir naudos santykio vertinimas ir kt.) [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

3.2.2.4.

Rizikos vertintojų mokymai (Priedas – 1.2.1 punktas)
— Rizikos vertintojų mokymo iniciatyvų skatinimas siekiant užtikrinti, kad būtų pakankamai aukštos kvalifikacijos vertintojų nuosekliam kokybiškam pavojaus sveikatai vertinimui atlikti, kaip reikalaujama taikant ES
teisės aktus ir įgyvendinant politiką. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

3.2.2.5.

Sergamumo alergija ir jos priežasčių vertinimas (Priedas – 1.2.1 punktas)
— Rengti, rinkti ir vertinti sergamumo su cheminėmis medžiagomis susijusiomis odos ir kvėpavimo alerginėmis ligomis ir šių ligų sunkumo epidemiologinius duomenis [Finansavimo priemonė: konkursas]

3.3.

Antrosios krypties – skatinti sveikatingumą (27) – prioritetiniai veiksmai
Šiame skirsnyje nurodyti veiksmai yra skirti pagrindinių ligų prevencijai ir sveikatos skirtumų visoje ES mažinimui siekiant spręsti su pagrindiniais sveikatą lemiančiais veiksniais, tokiais kaip mityba, alkoholio, tabako ir
narkotikų vartojimas bei socialiniai ir aplinkos veiksniai, susijusias problemas. Taip pat šiais veiksmais bus
siekiama ilginti sveiko gyvenimo laikotarpį ir skatinti sveiką senėjimą.

(27) Sprendimo dėl programos priedo 2 punktas.
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Darbas retųjų ligų srityje bus tęstiniai veiksmai gerinant žinias apie šias ligas ir siekiant pagerinti informacijos apie jas
prieinamumą. Iniciatyvų ilginti sveiko gyvenimo laikotarpį visais gyvenimo etapais ir mažinti sveikatos skirtumus rengimas
(Priedas – 2.1.1 punktas)
2008 m. veiksmai mažinant sveikatos skirtumus ir ilginant sveiko gyvenimo metus bus skirti vaikams ir
darbingo amžiaus gyventojams naudojant esamų šaltinių ES ir nacionalinio lygmens duomenis.

— ES darbingo amžiaus gyventojų sveikatos būklės analizė ir politikos krypčių bei iniciatyvų sprendžiant su
dalyvavimu darbo rinkoje susijusias sveikatos problemas vertinimas. [Finansavimo priemonė: konkursas]

— Dėl vaikų ir jaunimo:

— Politikos konsultacijos su jaunimo suinteresuotaisiais atstovais dėl jaunų žmonių sveikatos gerinimo
[Finansavimo priemonė: konkursas]

— Vaikų ir jaunų žmonių sveikatos būklės ir valstybių narių politikos apžvalgos [Tiesioginis susitarimas su
PSO dėl subsidijų]

— Ekspertų apžvalgos ir pasiūlymai dėl sveikatos skirtumų ES tendencijų stebėsenos [Finansavimo priemonė:
konkursas]

— Parama galimybių studijai dėl pelno nesiekiančio fondo, skirto gauti neribotas savanorių, kurių interesai yra
skatinti bendrų sveikatos programos tikslų įgyvendinimą, aukas, įsteigimo vienoje ar keliose valstybėse
narėse. Ši studija apimtų teisinio pagrindo analizę, kriterijus donorams ir veiklos principus. [Finansavimo
priemonė: konkursas]

— Visuomenės sveikatos gebėjimų stiprinimas

— Parama gebėjimų stiprinimui formuojant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos ir sveikatos ugdymo
politiką. Pirminis gebėjimų formuoti, įgyvendinti ir stebėti visuomenės sveikatos politiką Europoje
nacionaliniu ir subnacionaliniu lygiu vertinimas ir rekomendacijos, gairės bei iniciatyvos gebėjimams
stiprinti. Tai turėtų būti atlikta visų pirma svarbiausiose srityse siekiant mažinti sveikatos skirtumus.
[Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— Finansinė parama nevyriausybinėms organizacijoms, kurių pagrindinė veikla yra visuomenės sveikatos ir
sveikatos ugdymo srityse Europos lygmeniu. [Finansavimo priemonė: veiklos subsidijos (28).

— Parama įgyvendinant specialias su sveikatą lemiančiais veiksniais susijusias strategijas. [Finansavimo
priemonė: konkursas]

3.3.2.

Sveikatos skirtumų tarp ES regionų mažinimas (Priedas – 2.1.2 punktas)
Kaip nurodyta sveikatos strategijoje, reikėtų maksimaliai panaudoti regioninės politikos galimybes remiant
sveikatos sektorių ir gerinant gyventojų sveikatą. Tai apima ir užtikrinimą, kad struktūriniai fondai būtų
efektyviai naudojami gyventojų sveikatos gerinimui. Visų pirma, parama pagal struktūrinių fondų veiksmų
programas turėtų būti naudojama sveikatos srities infrastruktūros pajėgumų trūkumui šalinti. 2008 m. sveikatos
programa bus pagrindinė priemonė sudaryti galimybes keistis gerąja praktika ir patirtimi tiek valstybėms
narėms, tiek jų viduje.

(28) Organizacijoms, kurios jau prisidėjo prie bendro ES visuomenės sveikatos politikos formavimo.
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Prioritetiniai veiksmai yra:
— sukurti regionų ir vietos įstaigų bendradarbiavimo mechanizmą siekiant efektyviai naudoti struktūrinių
fondų lėšas sveikatos srityje ir skatinti keistis gerąja patirtimi. Pagrindiniai veiksmai turėtų būti esamos
informacijos ir žinių inventorizacija, galimos esamų tinklų bei suinteresuotųjų asmenų sąveikos vertinimas
ir skėtinės organizacijos veiksmams koordinuoti kūrimas. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]
— Dalyvavimas iniciatyvoje „Regionai ekonominių permainų iniciatyvai“, kuriai vadovavo GD REGIO, ir visų
pirma greito keitimosi tinkluose. [Finansavimo priemonė: konkursas]
— Euregio projekto (29) rezultatų – pagal Visuomenės sveikatos 2003–2008 m. programos 2003 m. darbo
planą finansuoto projekto – išplėtimas siekiant apimti Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo konvergencijos ir regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslų įgyvendinimą, kad būtų galima
nustatyti geriausius veiksmus, galimus paskleisti regionuose. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]
3.3.3.

Psichikos sveikatos gerinimas ir sveikesnė gyvensena (priedas – 2.2.1 punktas)
Veiksmai sveikai gyvensenai skatinti ir spręsti su gyvensena susijusių sveikatą lemiančių veiksnių sukeltas
sveikatos problemas bus grindžiami priemonėmis, finansuotomis pagal pirmą visuomenės sveikatos programą.
Visos priemonės bus suderintos su bendromis psichikos sveikatos strategijos nuostatomis (30) Komisijos komunikatu dėl kovos su ŽIV/AIDS (31), Baltąja knyga dėl mitybos ir fizinio aktyvumo (32) ir su ES Mitybos, fizinio
aktyvumo ir sveikatos veiksmų platformos veikla.

3.3.3.1.

Psichikos sveikatos srityje:
— Gairių, skirtų integruoti ir psichikos sveikatos gerinimo bei psichikos sutrikimų prevencijos dalykus į
sveikatos bei socialinių tarnybų specialistų mokymą ir praktiką, rengimas kartu su viešojo sektoriaus,
specialistų ir pilietinės visuomenės organizacijomis ir geriausios patirties kovojant su psichikos sveikatos
problemų turinčių žmonių socialine atskirtimi nustatymas. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]
— Žiniasklaidos, reklamos ir pavyzdinių vaidmenų įtakos psichikos sveikatai vertinimas [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus arba konkursas]

3.3.3.2.

Seksualinės sveikatos srityje:
— Pagrindinis finansavimas remiant esamus ar naujus Europos seksualinės sveikatos tinklus [Finansavimo
priemonė: veiklos subsidija]
— Seksualinės sveikatos būklės analizė ir intervencijų efektyvumo persvarstymas. [Finansavimo priemonė:
konkursas]
— Konsultacijos su seksualinės sveikatos suinteresuotosiomis šalimis dėl politikos formavimo. [Finansavimo
priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus arba konkursas]

3.3.3.3.

ŽIV/AIDS:
— ŽIV/AIDS prevencijos projektai, skirti jaunimui, plačiosios visuomenės informuotumo didinimo ir gerosios
patirties sklaidos projektai. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]
— Pagrindinis finansavimas remiant ŽIV/AIDS prevencijos tinklą(-us) [Finansavimo priemonė: veiklos subsidija]
— Bendradarbiavimo veiksmai gerinant antiretrovirusinio ir susijusių infekcijų gydymo prieinamumą naujose
valstybėse narėse ir Europos kaimyninėse šalyse [Finansavimo priemonė: konkursas]

(29) Euregio: veiksmų pasienio srityse Europos Sąjungoje vertinimas, http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/
action1_2003_23_en.htm
(30) Žalioji knyga „Gyventojų psichikos sveikatos gerinimas. ES psichikos sveikatos strategijos link“ (COM(2005) 484 galutinis, 2005 m.
spalio 14 d.).
(31) Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui (COM(2005) 654 galutinis, 2005 m. gruodžio 15 d.)
32
( ) http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/document/nutrition_wp_en.pdf
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Su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusios sveikatos problemos:
— Visapusiškų iniciatyvų, skirtų sveikai jaunų žmonių gyvensenai ir apimančių gyvenimo įgūdžių mokymą,
tėvų įtraukimą ir visus mokyklos ir (arba) bendruomenės veiksmus, gerosios patirties diegimas ir keitimasis
ja. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— Tyrimas dėl galimybių pakeisti pagamintų maisto produktų sudėtį siekiant sumažinti riebalų, sočiųjų ir
trans- riebalų, druskų ir cukraus kiekius. [Finansavimo priemonė: konkursas]

— Pagamintų maisto produktų sudėties keitimo gerosios patirties plėtojimas. [Finansavimo priemonė: kvietimas
teikti pasiūlymus]

— Fizinio aktyvumo skatinimas plėtojant infrastruktūrą, planavimą ir geresnį pasinaudojimą fizine aplinka:
geroji patirtis vietos ir (arba) regioniniu lygmenimis. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

3.3.4.

Priklausomybių prevencija (Priedas – 2.2.1 punktas)
Sveikatos ugdymo veiksmai dėl sveikatą lemiančių su priklausomybėmis susijusių veiksnių bus grindžiami
priemonėmis, finansuotomis pagal pirmąją visuomenės sveikatos programą. Veiksmai bus suderinti su metodu,
išdėstytu Komisijos komunikate dėl ES strategijos remti valstybes nares mažinant su alkoholiu susijusią žalą (33),
ES kovos su narkotikais strategijoje ir veiksmų plane, Tarybos rekomendacijoje dėl narkotikų (34), Narkotikų
prevencijos ir informacijos apie juos programoje (35) pagal Bendrąją programą „Pagrindinės teisės ir teisingumas“
bei Žaliojoje knygoje „Siekiant Europos be tabako dūmų – politikos galimybės ES lygiu“ (36), taip pat bendru ES
požiūriu į tabako kontrolę.

3.3.4.1.

Rūkymo prevencija ir tabako kontrolė:
— Specialus svarstymas dėl naujų audiovizualinių priemonių, paslaugų ir komunikacijos ir jų daromo poveikio
tabako reklamai bei tabako kontrolės skatinimui dabartinės būklės ir būsimo požiūrio į tai. Pagrindinį
dėmesį reikėtų skirti tabako pateikimo filmuose, internete (įskaitant tabako pardavimus), reklamos kampanijose ir naudojant audiovizualinių priemonių paslaugas apskritai ir kaip pastarosios paslaugos naudojamos
tabako kontrolės tikslais nagrinėjimui. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— Tabako kontrolė visose politikos kryptyse (t. y. mokesčių, neteisėtos prekybos, užimtumo, vystymo, mokslinių tyrimų ir kt.). Pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimas dėl tabako kontrolės strategijos visose
politikos kryptyse siekiant palengvinti politikos plėtojimą ir įgyvendinimą. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— Darbas remiant tabako direktyvų įgyvendinimą, įskaitant perspėjimų dėl sveikatos vertinimą, susijusios
literatūros apžvalgą ir sudedamųjų dalių vertinimą [Finansavimo priemonė: konkursas ir administracinis
susitarimas su Jungtinių tyrimų centru].

— Inovacinių strategijų dėl prevencijos ir rūkymo nutraukimo metodų rengimas ir tokios gerosios patirties
plėtojimas pagrindinį dėmesį skiriant prevencijai tikslinėse srityse, tokiose kaip mokymas ar darbo vietos,
jaunimas ir nepilnamečiai. Siūlymuose turėtų būti lyties aspektas ir turėtų būti išnagrinėta, kaip nikotino
pakaitinius produktus padaryti labiau priimtinus, prieinamus ir veiksmingus. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— Bendrijos 2008 m. įnašo pagal PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją (37) mokėjimas [Kita veikla]
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

COM(2006) 625, 2006 m. spalio 24 d.
Tarybos rekomendacija 2003/488/EB, (OL L 165, 2003 7 3, p. 31).
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm
COM(2007) 27 galutinis, 2007 m. sausio 30 d.
2004/513/EB 2004 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimas dėl PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos sudarymo, (OL L 213,
2004 6 15, p. 8).
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Alkoholio strategija:
— Jaunimo žalingo alkoholio vartojimo prevencija ir – kaip speciali priemonė – vyresnio amžiaus žmonių
žalingo alkoholio vartojimo prevencija, įskaitant pereinamuoju laikotarpiu nuo darbingo amžiaus iki
pensijos, nustatant gerąją patirtį ir pateikiant prevencijos gaires ir formuojant politiką. [Finansavimo priemonė: konkursas arba kvietimas teikti pasiūlymus]

3.3.4.3.

Narkotikų vartojimo ir su narkotikais susijusios žalos prevencija:
— Naujų tendencijų dėl sintetinių narkotikų paplitimo tarp jaunimo problemos svarstymas, visų pirma atsižvelgiant į daugelio narkotikų vartojimą vienu metu, plėtojant ar stiprinant keitimosi informacija tarp
valstybių narių sistemą, kad būtų galima parengti, įgyvendinti ir vertinti paklausos šioje specifinėje srityje
mažinimo gerąją patirtį. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— Gerosios patirties siekiant išvengti su krauju perduodamų infekcinių ligų, visų pirma hepatito (B ir C),
plitimo tarp narkotikų vartotojų persvarstymas siekiant parengti atitinkamus metodinių nurodymų specialistams ir įvairių grupių pacientams bei pažeidžiamoms grupėms dokumentus atsižvelgiant į poveikio
sveikatai, socialinio ir ekonominio poveikio vertinimą. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

3.3.5.

Gerinti fizinės aplinkos kokybę ir mažinti nelaimingų atsitikimų ir traumų kiekį (Priedas – 2.2.4 punktas)
Pagal Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų planą (38) 2008 m. veikla bus skirta su patalpų oro kokybe ir
sąlyčiu su radonu susijusioms priemonėms. Veiksmai, skirti mažinti poveikį ir traumų skaičių, bus daugiausia
Tarybos rekomendacijų dėl traumų prevencijos ir saugos gerinimo (39) įgyvendinimas ir traumų duomenų
sistemų suderinimas kuriant Bendrijos traumų duomenų bazę (IDB) (40).

3.3.5.1.

ES aplinkos ir sveikatos 2004–2010 m. veiksmų plano įgyvendinimas
— Ekspozicijos gairės patalpų orui [Finansavimo priemonė: administracinis susitarimas su Jungtinių tyrimų
centru].

— Esamų duomenų dėl patalpų oro teršalų, įskaitant sąryšį su tabako rūkymu, ir jų koncentracijos kiekvienoje
valstybėje narėje peržiūra [Finansavimo priemonė: konkursas arba administracinis susitarimas su Jungtinių
tyrimų centru].

— Prevencinės ir taisomosios priemonės VN siekiant sumažinti sąlytį su radonu. [Finansavimo priemonė:
administracinis susitarimas su Jungtinių tyrimų centru arba kvietimas teikti pasiūlymus].

— Mokymų koordinavimas remiant ES aplinkos ir sveikatos veiksmų plano įtraukimą į aplinkos sveikatos
specialistų lavinimą, mokymą ir tęstinį profesinį tobulinimą. [Finansavimo priemonė: tiesioginis susitarimas
su PSO dėl subsidijų].

3.3.5.2.

Tarybos rekomendacijos dėl traumų prevencijos ir saugos gerinimo
— IDB sistemos palaikymas (duomenų tikrinimas, ataskaitų teikimas), skatinimas (mokymai, parama diegiant),
plėtimas (į trisdešimt dvi šalis) ir stiprinimas darant ją stabilia sveikatos statistikos sistemos dalimi. Tai apima
IDB plėtros užbaigimą paverčiant ją visų traumų duomenų baze, kurioje būtų informacija apie produktų ir
paslaugų saugą, ir suderinant duomenų apie traumas rinkimo sistemas, kaip antai sergamumo ir mirtingumo
statistika, išrašymo iš ligoninių registrai ir nelaimingų atsitikimų bei ekstremalių situacijų priežiūros
sistemos, įskaitant nelaimingų atsitikimų ir traumų išorės priežasčių statistinio kodavimo sistemas, siekiant
sukurti išsamią Bendrijos traumų statistikos duomenų bazę ir Bendrijos sveikatos rodiklius, susijusius su
traumomis. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

(38) Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonominių ir socialinių reikalų komitetui – Europos aplinkos ir
sveikatos 2004–2010 m. veiksmų planas (COM(2004) 416 galutinis, 2004 m. birželio 9 d.).
(39) 2007 m. gegužės 31 d. Tarybos rekomendacija dėl traumų prevencijos ir saugos gerinimo, (OL C 164, 2007 7 18, p. 1).
40
( ) https://webgate.ec.europa.eu/idb/
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— Traumų prevencija kaip pagrindinis prioritetinis veiksmas nacionalinėse sveikatos ugdymo programose.
[Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— Traumų prevencijos įtraukimas į vietos sveikatos paslaugų teikėjų, mokytojų, sporto trenerių, produktų
kūrėjų ir miestų planuotojų profesinio mokymo programas. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

3.3.6.

Veiksmas dėl retųjų ligų (Priedas – 2.2.2 punktas)
Kokybiška diagnostika, gydymas ir informacija nuo retų ligų kenčiantiems žmonėms yra Europos Komisijos
prioritetiniai klausimai, kaip nustatyta ES sveikatos strategijoje. Bus remiami tęstiniai ES veiksmai dėl šių ligų ir
visų pirma šiose srityse:

— retųjų ligų klasifikavimo ir kodifikavimo tobulinimas atsižvelgiant į ICD–10 atnaujinimą. [Finansavimo
priemonė: konkursas]

— retųjų ligų registrų ir informacinių tinklų tam tikrose srityse (pvz., retos anemijos) plėtojimas ir palaikymas
[Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— mokslinė pagalba retųjų ligų darbo grupei. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus ir (arba)
bendri veiksmai].

3.4.

Trečiosios krypties „Kaupti ir skleisti informaciją ir žinias apie sveikatą“ (41)
Kokybiška ir palyginama infomacija apie Europos gyventojų sveikatą reikalinga geram sprendimų priėmimui
kiekviename sveikatos priežiūros sistemos lygyje ir yra labai svarbi gerinant sveikatą. Europos Sąjunga turi geras
galimybes padėti valstybėms narėms teikiant atitinkamą informaciją jų nacionalinei sveikatos politikai remti.

2008 m. konkretūs veiksmai reikalingi šiose srityse:

3.4.1.

Tvarios sveikatos stebėsenos sistemos, įskaitant palyginamų duomenų ir informacijos rinkimo priemones bei atitinkamus
rodiklius, kūrimas (Priedas – 3.2.1 punktas)
Veiksmai, jau remti Europos lygiu, buvo skirti palyginamiesiems rodikliams parengti – buvo parengtas plačiai
naudojamas Europos Bendrijos rodiklių rinkinys. Šių rodiklių tobulinimas peržiūrint ir skaidant bei gerinant
šaltinius buvo nustatytos kaip prioritetinės sritys.

3.4.1.1.

Sveikatos informacijos stebėsena, nuoseklumas ir kokybės užtikrinimas
Ekspertų tinklas, skirtas stebėti ir persvarstyti, ar nuosekliai ir kokybiškai naudojama sveikatos informacija
priemonėse ir struktūrose pagal Sprendimą dėl programos [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

3.4.1.2.

Sveikatos rodikliai
— Įvertinti specifinių ligų ar rizikos veiksnių įtaką sveikų gyvenimo metų rodikliui ir atitinkamų bendrosios
ligų naštos su konkrečiomis ligomis susijusių įverčių rengimas. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti
pasiūlymus ir (arba) bendri veiksmai].

— Susieti mirtingumo duomenis su surašymo dėl socialinės ir ekonominės padėties duomenimis arba nagrinėti
subjektyvaus sveikatos vertinimo duomenis atsižvelgiant į tokius duomenis teikiančio asmens socialinę ir
ekonominę padėtį. Gerinti žinias apie su tokiais veiksniais, kaip su sveikata susijusi elgsena, būsto ir darbo
sąlygos, psichosocialiniai faktoriai ir naudojimasis sveikatos priežiūros paslaugomis, susijusius socialinius ir
ekonominius skirtumus atsižvelgiant į 4.3.2 punkte išdėstytus politinius prioritetus. [Finansavimo priemonė:
kvietimas teikti pasiūlymus ir (arba) bendri veiksmai].
(41) Sprendimo dėl programos priedo 3 punktas.
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— Tolesnis ECHI sistemos tobulinimas siekiant apimti daugiau sveikatos rodiklių iš valstybių narių (informacinių lapų sąvokų kūrimas, ECHI diegimas kiekvienoje valstybėje narėje ir ES lygiu, tolesnių žingsnių
numatymas, ES lygio plano dėl sveikatos informacinės sistemos ir duomenų srautų tarp valstybių narių
tikrinimo ir centrinių ES sveikatos stebėsenos pajėgumų rengimas). Veiksmai rengiant ECHI trumpąjį sąrašą,
susiję su sveikatos ugdymo, prevencijos ir visuomenės sveikatos, įskaitant tabako kontrolę, rodiklių rengimu.
[Finansavimo priemonė: konkursas arba bendras veiksmas].

3.4.1.3.

Stebėsenos tinklai ir geroji patirtis rimtų ir lėtinių ligų srityje
— Atsižvelgiant į esamus ar būtinus tinklus, kuriuos reikia toliau plėtoti veikiant sveikatos informacijos
sistemai Europos lygiu, 2008 m. prioritetą reikėtų suteikti širdies ir kraujagyslių ligoms [ūmus miokardo
infarktas ir (arba) ūmus koronarinis sindromas ir insultas (galimai atskiriant išeminį ir hemoraginį insultą)],
regėjimo pažeidimams, klausos praradimui, reumatinėms ligoms, autizmo pobūdžio sutrikimams, mokymosi
sutrikimams ir neurodegeneracinėms ligoms, kurių neapima dabartiniai veiksmai. [Finansavimo priemonė:
kvietimas teikti pasiūlymus]

3.4.1.4.

Sveikatos tyrimai:
— Parama nacionalinėms valdžios institucijoms Europos sveikatos tyrimui apklausos būdu įgyvendinti [Finansavimo priemonė: dalinis delegavimas Eurostatui]

— Europos Sąjungos sveikatos tyrimų informacinės duomenų bazės kūrimas [Finansavimo priemonė: dalinis
delegavimas Eurostatui]

— Įgyvendinti bandomąjį Europos sveikatos vertinimo tyrimą kai kuriose valstybėse narėse siekiant patikrinti
apklausų modulius šiam tyrimui, nustatytus ankstesniuose projektuose, ir taip prisidėti papildant sveikatos
priežiūros ir ECHI rodiklių sistemą ES. [Finansavimo priemonė: konkursas]

— Vaikų ir paauglių populiacijos (jaunesnių negu 15 metų), kurių neapima dabartinė Europos sveikatos tyrimų
sistema, sveikatos tyrimų duomenų analizė. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— Prisidėti prie pasaulinio psichikos sveikatos tyrimo remiantis esamais ES psichikos sveikatos tyrimais.
[Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— Europos masto horizontali Europos ir nacionalinių namų ūkių biudžetų tyrimų duomenų dėl aprūpinimo
maistu integracija įtraukiant pastarųjų metų ir dabar vykdomų ES sveikatos politikos veiksmų informacijos
šaltinius ir mokslinių tyrimų duomenis į DAFNE duomenų bazę; šiais veiksmais papildomi Bendrijos
statistikos programos veiksmai. [Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

— Įdiegti SANCO modulius į Komisijos Eurobarometro tyrimus. [Finansavimo priemonė: konkursas]

3.4.2.

Analizės ir sklaidos priemonių rengimas (Priedas – 3.2.2 punktas)
Europos Komisija rengia visuomenės sveikatos ataskaitas svarbiausiais probleminiais visuomenės sveikatos
klausimais, kurios yra pagrindas tolimesniam politikos formavimui. Ataskaitų rengimo tikslas yra sutelkti
kartu žymiausius Europos mokslininkus ir pareigūnus iš visų ES šalių, dirbančius visuomenės sveikatos ir
statistikos srityse, kad jie visi kartu prisidėtų kurdami Europos sveikatos informacijos ir žinių sistemą. ES
sveikatos portalas (42) turėtų būti prioritetinė Europos sveikatos informacijos ir žinių sistemos sklaidos priemonė.

(42) http://health.europa.eu
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Sveikatos sąskaitų sistema
— Sveikatos sąskaitų sistemos išgryninimas ir nauja instrukcija dėl veiksmų, kurių neapima Bendrijos statistikos
programa. [Finansavimo priemonė: tiesioginis susitarimas su EBPO dėl subsidijų].

3.4.2.2.

Sveikatos srities ataskaitų teikimas
— Lyties aspekto sveikatos srityje Europos sveikatos ataskaita [Finansavimo priemonė: konkursas]

3.4.2.3.

ES sveikatos portalo ir kitų IT priemonių ES sveikatos informacinių sistemos
veiklai užtikrinti diegimas ir valdymas
— ES sveikatos portalo ir kitų IRT priemonių, skirtų sveikatos stebėsenos ir informacijos duomenų rinkimui ir
sklaidai, kūrimas ir valdymas. [Finansavimo priemonė: konkursas]

3.4.2.4.

2008–2013 m. sveikatos programos komunikacijos veiksmai
— Parama veiklai, kuria siekiama pranešti pagal Sprendimą dėl programos finansuojamų veiksmų rezultatus.
[Finansavimo priemonė: konkursas]

3.4.2.5.

Su išlaidomis nesusiję sveikatos priežiūros duomenys:
— parama nacionalinėms valdžios institucijoms gerinant su išlaidomis nesusijusių sveikatos priežiūros
duomenų rinkimo kokybę [Finansavimo priemonė: dalinis delegavimas Eurostatui]

3.4.3.

Keitimasis žiniomis ir gerąja patirtimi (Priedas – 3.1.1 punktas)
Veiksmais šioje srityje siekiama pirmiausia stiprinti specialistų, bendruomenių ir organizacijų gebėjimus gauti,
pritaikyti ir kaupti žinias bei gerąją patirtį ir, antra, susieti organizacijas ir individus lokaliai ir globaliai, kad būtų
galima lengviau dalytis žiniomis ir užmegzti dialogą.

3.4.3.1.

E . s v e i k a t a (43)
— Parengti apsaugotos tinklavietės daugialypės terpės turiniui ir ryšiams, kurios pagalba galima parengti ir
siųsti tinkamą sveikatos informaciją iš platinimo šaltinių ir į juos (be kita ko, remiant pacientų judėjimą ir
sveikatos specialistų lavinimą bei mokymą), koncepciją ir pagrindą [Finansavimo priemonė: konkursas]
— Su sveikata susijusios informacijos sklaidos Europoje naudojant IRT ataskaita [Finansavimo priemonė:
konkursas]
— IRT diegimo sveikatos sektoriuje paskatų ir priemonių moksliniai tyrimai ir susijusių stebėsenos ir etalonų
nustatymo rodiklių rengimas (įskaitant atvejų tyrimus naujiems duomenims ir įžvalgoms pateikti) [Finansavimo priemonė: tiesioginis susitarimas su EBPO dėl subsidijų].

3.4.3.2.

Europos geroji patirtis su genomu susijusios informacijos ir technologijų
srityje
— Parengti pirmą leidinį „Su genomu susijusios informacijos ir technologijų kokybės užtikrinimo, teikimo ir
naudojimo Europos gerosios patirties gairės“ taikant tarpdalykinį metodą, pvz., visuomenės sveikatos
ekspertų, ES teisės ir žmogaus genetikos specialistų, ir pacientų grupes turimiems įrodymams, įskaitant
atitinkamų Europos mokslinių tyrimų ir sveikatos srities veiksmų tinklų pateiktus įrodymus, persvarstyti.
[Finansavimo priemonė: kvietimas teikti pasiūlymus]

(43) Šiuo atveju e. sveikata reiškia informacijos sklaidą elektroninėmis priemonėmis.
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II PRIEDAS
Finansinės paramos veiksmams pagal antrąją bendrijos programą sveikatos srityje (2008–2013 m.) bendrieji
principai ir atrankos, skyrimo bei kiti kriterijai
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PASIŪLYMUS
(2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1350/2007/EB 4 straipsnio 1 dalies a punktas)
Šis dokumentas taikomas tik individualių veiksmų pagal antrąją sveikatos programą bendram finansavimui teikiant
subsidijas po kvietimo teikti pasiūlymus.
1. BENDRIEJI PRINCIPAI
1. Finansinis reglamentas ir jo įgyvendinimo taisyklės yra dokumentai, kuriais remiamasi įgyvendinant antrąją sveikatos
programą.
2. Subsidijos turi būti teikiamos laikantis šių principų:
— bendro finansavimo taisyklė: reikalaujama turėti kitą nei Bendrijos lėšos išorinį bendrojo finansavimo šaltinį – arba
nuosavas paramos gavėjo lėšas arba trečiųjų šalių finansinius išteklius. Trečiųjų šalių teikiama parama natūra gali
būti laikoma bendro finansavimo dalimi, jeigu laikoma būtina arba tinkama (Finansinio reglamento 113 straipsnis
ir įgyvendinimo taisyklių 172 straipsnis).
— Ne pelno taisyklė: subsidija negali būti teikiama paramos gavėjo pelno siekimo tikslu (finansinio reglamento 109
straipsnio 2 dalis ir įgyvendinimo taisyklių 165 straipsnis).
— Netaikymo atgaline tvarka taisyklė: tinkamos finansavimui išlaidos turi būti patirtos po to, kai pasirašytas susitarimas. Išimtiniais atvejais gali būti priimtina vertinti išlaidas, kurios buvo patirtos nuo paraiškos subsidijai gauti
pateikimo dienos, bet ne anksčiau (Finansinio reglamento 112 straipsnis).
— Nekaupimo taisyklė: konkrečiam tam tikro paramos gavėjo per finansinius metus atliktam veiksmui gali būti
suteikta tik viena subsidija (finansinio reglamento 111 straipsnis) (1).
3. Pasiūlymai dėl veiksmų (projektai) bus vertinami remiantis trijų kategorijų kriterijais:
— atmetimo kriterijais pareiškėjo tinkamumui vertinti – finansinio reglamento 114 straipsnis;
— atrankos kriterijais pareiškėjo finansiniam ir veiklos pajėgumui atlikti pasiūlytą veiksmą vertinti – finansinio
reglamento 115 straipsnis;
— skyrimo kriterijais pasiūlymo kokybei vertinti atsižvelgiant į jo išlaidas.
Šių trijų kategorijų kriterijų bus nuosekliai laikomasi atliekant vertinimą. Projektas, kuris neatitiks vienos kategorijos
reikalavimų, kitame vertinimo etape bus laikomas netinkamu ir bus atmetamas.
4. Atsižvelgiant į antrąją sveikatos programą prioritetas bus teikiamas projektams, kurie:
— yra inovaciniai palyginti su dabartine padėtimi ir nesikartoja;
— duoda pridėtinės vertės Europos lygmeniu visuomenės sveikatos srityje; projektai naudingi masto ekonomijos
požiūriu, apima daug tinkamų šalių atsižvelgiant į projekto apimtį ir juos galima pakartoti kitur;
— prisideda prie Bendrijos politikos visuomenės sveikatos srityje plėtros ir ją remia;
— turi pakankamai veiksmingą valdymo struktūrą, aiškus jų vertinimo procesas ir tiksliai aprašyti laukiami rezultatai;
— turi rezultatų panaudojimo ir sklaidos atitinkamoms tikslinėms auditorijoms Europos lygiu planą.
(1) Tai reiškia, kad konkretus veiksmas, vieno pareiškėjo pateiktas subsidijai gauti, gali būti patvirtintas Komisijos bendrai finansuoti tik
vieną kartą per metus neatsižvelgiant į šio veiksmo trukmę.
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2. ATMETIMO KRITERIJAI
1. Pareiškėjams nebus leista dalyvauti antrosios sveikatos programos paramos subsidijų skyrimo procedūroje, jeigu jie yra:
a) yra bankrutuojantys ar jų atžvilgiu pradėta bankroto procedūra, jų reikalai nagrinėjami teismuose, pradėjo reikalų
tvarkymą su kreditoriais, sustabdė veiklą, jų atžvilgiu taikomos su šiais reikalais susijusios procedūros, arba yra
analogiškoje padėtyje, susidariusioje taikant nacionaliniais teisės aktais numatytą panašią procedūrą;
b) buvo apkaltinti teisės pažeidimais dėl jų profesinės veiklos pagal nuosprendį, turintį res judicata galią;
c) buvo kalti padarę sunkų profesinės veiklos pažeidimą, įrodytą bet kuriomis priemonėmis, kurias susitariančioji
valdžios institucija gali pagrįsti;
d) nevykdė su socialinio draudimo įmokų ar mokesčių mokėjimu susijusių prievolių pagal šalies, kurioje jie yra
įsisteigę, arba šalies, iš kurios yra įgaliotasis pareigūnas, arba šalies, kurioje sutartis bus vykdoma, teisės aktų
nuostatomis;
e) jų atžvilgiu priimtas nuosprendis, turintis res judicata galią, dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje ar kitos neteisėtos veiklos, darančios žalą Bendrijos finansiniams interesams;
f) jiems šiuo metu taikoma administracinė nuobauda, nurodyta finansinio reglamento 96 straipsnio 1 dalyje;
g) jie gavo neteisėtą pagalbą, dėl kurios Komisija priėmė neigiamą sprendimą įskaitant grąžinimo orderį, o pagalba
nebuvo grąžinta pagal 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB
Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles, 14 straipsnį.
Įrodymai: kandidatai pateikia jų garbės deklaraciją, tinkamai pasirašytą ir su nurodyta data, pareikšdami, kad jų padėtis
nėra nei viena iš pirmiau minėtų.
2. Pasiūlymai, gauti po jų pateikimo galutinio termino, nepilni arba neatitinkantys formalių reikalavimų, nustatytų
kvietime teikti pasiūlymus, bus atmesti ir nebus remiami pagal antrąją sveikatos programą, išskyrus akivaizdžias
kanceliarines klaidas pagal Įgyvendinimo taisyklių 178 straipsnio 2 dalį.
Kiekviena paraiška turi būti užpildyta ir joje turi būti bent šie dokumentai:
— pagrindinio partnerio ir asocijuotų partnerių administraciniai duomenys;
— techninis projekto aprašymas;
— bendras projekto biudžetas ir prašoma Bendrijos bendrojo finansavimo dalis.
Įrodymai: paraiškos turinys.
3. Veiksmams, kurie jau pradėti tą dieną, kurią registruota paraiška subsidijai gauti, nebus teikiama parama pagal
„Visuomenės sveikatos programą“.
Įrodymai: paraiškoje subsidijai gauti turi būti nurodyta veiksmo pradžios data ir trukmė.
3. ATRANKOS KRITERIJAI
Tik atmetimo kriterijaus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai bus laikomi tinkamais vertinti. Pasiūlymas turi atitikti visus
šiuos atrankos kriterijus.
1. Finansinis pajėgumas
Pareiškėjai turi turėti stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius jų veiklai užtikrinti tuo laikotarpiu, per kurį veikla
yra vykdoma, ir veiklai iš dalies finansuoti.
Įrodymai: pareiškėjai turi pateikti paskutinių dvejų visų finansinių metų pelno ir nuostolių sąskaitas ir balanso
dokumentus.
Finansinio pajėgumo tikrinimas nebus atliekamas valstybinėms įstaigoms tarptautinėms viešojo sektoriaus organizacijoms, įkurtoms tarpvyriausybiniais susitarimais, ar pastarųjų įkurtoms specializuotoms agentūroms.
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2. Veiklos pajėgumas
Pareiškėjai turi turėti pasiūlytam veiksmui atlikti reikalingus specialistus, kompetenciją ir kvalifikaciją.
Įrodymai: pareiškėjai turi pateikti naujausią organizacijos metinę veiklos ataskaitą, įskaitant išsamią su veikla susijusią,
finansinę ir techninę informaciją bei visų projekte dalyvaujančių organizacijų visų tinkamų specialistų gyvenimo
aprašymus.
3. Komisijos pageidavimu teikiami papildomi dokumentai
Jei pageidaujama, pareiškėjai turi pateikti patvirtinto auditoriaus parengtą išorės audito ataskaitą, kuria patvirtinamos
paskutinių finansinių metų sąskaitos ir kurioje pateikiamas pareiškėjo finansinio pajėgumo vertinimas.
4. SKYRIMO KRITERIJAI
Tik atmetimo ir atrankos kriterijų reikalavimus atitinkantys projektai bus laikomi tinkamais tolesniam vertinimui remiantis
šiais skyrimo kriterijais. Kvietime teikti pasiūlymus nustatoma, kaip bus taikomos toliau išvardytų grupių skyrimo
kriterijai.
1. Projekto tinkamumas politikos ir esamos padėties požiūriu
a) projekto įnašas į antrąją Bendrijos programą sveikatos srityje ir jos metinį darbų planą atsižvelgiant į atitiktį
tikslams ir prioritetams;
b) strateginė svarba laukiamo esamų žinių pagerinimo ir poveikio sveikatai požiūriu;
c) papildoma nauda Europos lygmeniu visuomenės sveikatos srityje:
— poveikis tikslinėms grupėms, ilgalaikis poveikis ir galimos kitos pasekmės, pavyzdžiui, atkartojamos, galimos
perduoti ir tvarios priemonės;
— parama atitinkamoms ES politikos kryptims ir kitoms programoms, atitikimas joms, sąveika ir suderinamumas
su jomis;
d) geografinės aprėpties tinkamumas
Pareiškėjai turi užtikrinti, kad geografinė projekto apimtis yra tinkama atsižvelgiant į jo tikslus, paaiškinant tinkamų
šalių kaip partnerių vaidmenį ir projekto išteklių ar juos atitinkančių tikslinių gyventojų grupių reikalingumą.
Nacionalinio ar subnacionalinio lygmens pasiūlymai (t. y. apimantys tik vieną tinkamą šalį ar šalies regioną) bus
atmetami.
e) Projekto tinkamumas socialiniu, kultūriniu ir politiniu požiūriu
Pareiškėjai privalo sieti projektą su dalyvaujančių šalių ar konkrečių teritorijų padėtimi, užtikrinant numatytų
veiksmų suderinamumą su tikslinių grupių kultūra ir pažiūromis.
2. Techninė projekto kokybė
a) Įrodymų pagrindas
Pareiškėjai privalo pateikti problemos analizę ir aiškiai aprašyti pasiūlytų priemonių veiksnius, poveikį, veiksmingumą ir pritaikomumą.
b) Turinio specifikacija
Pareiškėjai turi aiškiai aprašyti tikslus ir uždavinius, tikslines grupes, įskaitant atitinkamus geografinius veiksnius,
metodus, laukiamas pasekmes ir rezultatus;
c) Inovacinis pobūdis, techninis papildomumas ir vengimas kartoti kitus ES lygmeniu vykdomus veiksmus
Pareiškėjai turi aiškiai įvertinti pažangą, kuri bus pasiekta įgyvendinant projektą atitinkamoje srityje, palyginti su
esama padėtimi, ir užtikrinti, kad nebus nei nereikalingo dubliavimo, nei persidengimo, iš dalies ar visiškai, su kitais
projektais ir kitais Europos ar tarptautiniu lygmeniu jau vykdomais veiksmais.
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d) Vertinimo strategija
Pareiškėjai turi aiškiai aprašyti pasiūlytų metodų ir pasirinktų rodiklių tipą ir tinkamumą.
e) Sklaidos strategija
Pareiškėjai turi aiškiai parodyti numatomos strategijos ir pasiūlytos metodologijos tinkamumą užtikrinant galimybę
perduoti rezultatus ir sklaidos tvarumą.
3. Projekto valdymo kokybė ir biudžetas
a) Projekto planavimas ir organizavimas
Pareiškėjai turi aprašyti priemones, kurių numatoma imtis, tvarkaraštį ir pagrindinius etapus, siekinius, uždavinių
pobūdį ir paskirstymą, rizikos analizę;
b) Organizacinis pajėgumas
Pareiškėjai turi aprašyti valdymo struktūrą, darbuotojų kompetenciją, atsakomybę, vidaus ryšius, sprendimų
priėmimą, stebėseną ir priežiūrą;
c) Partnerystės kokybė
Pareiškėjai turi aprašyti numatytą bendradarbiavimą su partneriais atsižvelgiant į mastą, vaidmenis ir atsakomybę,
ryšius tarp atskirų partnerių, įvarių projekto partnerių sąveiką ir papildomumą bei tinklo struktūrą.
d) Komunikacijos strategija
Pareiškėjai turi aprašyti komunikacijos strategiją – planavimą, tikslines grupes, naudojamų kanalų tinkamumą, ES
dalinio finansavimo matomumą.
e) Biudžeto suvestinė ir išsami informacija apie jį
Pareiškėjai turi užtikrinti, kad biudžetas būtų tinkamas, tikslingas, subalansuotas ir nuoseklus apskritai, partnerių
atžvilgiu ir atitiktų konkrečius projekto tikslus. Biudžetas turėtų būti paskirstytas partneriams tiek, kiek yra būtina,
vengiant nereikalingos fragmentacijos.
f) Finansų valdymas
Pareiškėjai turi aprašyti finansų srautus, atsakomybę, ataskaitų teikimo tvarką ir kontrolę.

Kiekvienos kriterijų grupės svoris yra toks. Konkretus atskiro kriterijaus svoris kiekvienoje grupėje bus nurodytas
kvietime teikti pasiūlymą.
1. Projekto tinkamumas politikos ir esamos padėties požiūriu

/40

2. Techninė projekto kokybė

/30

3. Projekto valdymo kokybė ir biudžetas

/30

Maksimali balų suma/100
Kiekvienai kriterijų grupei bus nustatytos ribos, kad kiekvienas tokių ribinių vertinimo balų negavęs projektas būtų
atmestas.
Po vertinimo rekomenduojami finansuoti pasiūlymai surašomi į sąrašą išdėstant pagal paskirtą balų sumą. Pagal
biudžeto galimybes geriausiai įvertintiems projektams bus skiriama parama kaip bendro finansavimo dalis. Kiti rekomenduoti iš dalies finansuoti pasiūlymai bus surašyti į rezervo sąrašą.
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III PRIEDAS
Reikalavimus atitinkančios kelionės ir gyvenimo išlaidos
Šios gairės turėtų būti taikomos kompensuojant kelionės ir gyvenimo išlaidas:
— paramos gavėjo (pagrindinio ir susijusių gavėjų) samdomų darbuotojų, taip pat gavėjo į darbo grupes kviečiamų
ekspertų;
— kai tokios išlaidos yra aiškiai nurodytos paslaugų sutartyse.
1) Pragyvenimui skirtos nustatyto dydžio išmokos, kurias sudaro visos misijų metu patirtos išlaidos, įskaitant išlaidas
viešbučiams, restoranams ir vietos transportui (taksi ir (arba) viešajam transportui. Tokia išmoka yra skiriama už
kiekvieną misijos dieną, jei ši misija vykdoma bent 100 km atstumu nuo nuolatinės darbo vietos. Pragyvenimui skirtos
išmokos gali būti skirtingo dydžio, atsižvelgiant į šalį, kurioje misija vykdoma. Vienos dienos išmoką sudaro dienpinigiai ir didžiausia viešbučio nakvynės kaina, nurodyta sprendime C(2004) 1313 (1) su pakeitimais.
2) Pasiūlymai rengti misijas ne 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse, stojančiosiose šalyse šalyse kandidatėse ir
ELPA/EEE šalyse pateikiami iš anksto, kad juos galėtų patvirtinti Komisija. Tokios misijos tvirtinamos atsižvelgiant į
jos tikslus, išlaidas ir pagrįstumą.
3) Kelionės išlaidos kompensuojamos laikantis šių reikalavimų:
— turi būti keliaujama tiesiausiu ir pigiausiu maršrutu;
— tarp susitikimo ir nuolatinės darbo vietos turi būti bent 100 km atstumas;
— kelionė traukiniu – pirmąja klase;
— kelionė lėktuvu – ekonomine klase, nebent yra pigesnių kitos klasės bilietų (pvz., Apex); kelionės lėktuvu išlaidos
kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu perkamas bilietas ilgesnei negu 800 km kelionei pirmyn ir atgal;
— kelionė automobiliu – kompensuojama remiantis atitinkama pirmosios klasės traukinio bilieto kaina.

(1) 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendimas dėl bendrų įgyvendinančių nuostatų, patvirtinančių Europos Komisijos pareigūnų ir kitų
tarnautojų misijų vadovą.
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IV PRIEDAS
Finansinės paramos bendriems veiksmams pagal antrąją Bendrijos 2008–2013 m. programą sveikatos srityje
kriterijai
(2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1350/2007/EB 4 straipsnio 3 dalis)
1. ATMETIMO IR TINKAMUMO KRITERIJAI
Bendri veiksmai gali būti vykdomi su viešojo sektoriaus ar nevyriausybinėmis organizacijomis:
— kurios yra nesiekiančios pelno ir nepriklausomos nuo pramonės, komercinių ar verslo ar kitų konfliktinio pobūdžio interesų,
— kurių pagrindinis tikslas sutampa su vienu ar keliais programos tikslais,
— paskirtos antrojoje Bendrijos sveikatos programoje dalyvaujančios šalies laikantis skaidrių procedūrų,
— kurių bendrieji tikslai tiesiogiai ar netiesiogiai neprieštarauja Europos Sąjungos politikai ir nėra siejami su netinkamu įvaizdžiu,
— kurios pateikė Komisijai pakankamus duomenis apie narius, vidaus taisykles ir finansavimo šaltinius,
— kurios neturi būti atmestos pagal finansinio reglamento 93 ir 94 straipsnių nuostatas.
2. ATRANKOS KRITERIJAI
Atrankos kriterijai sudaro galimybę įvertinti pareiškėjo finansinę būklę ir veiklos pajėgumą pasiūlytai darbo programai
įvykdyti.
Pareiškėjai turi turėti pasiūlytam veiksmui atlikti reikalingus specialistus, kompetenciją ir kvalifikaciją.
Pareiškėjai turi turėti tinkamus finansavimo šaltinius jų veiklai užtikrinti tuo laikotarpiu, per kurį veikla yra vykdoma, ir
veiklai iš dalies finansuoti.
Kiekvienas pareiškėjas turi pateikti:
— aiškų, tikslų ir išsamų numatomą išlaidų, susijusių su atitinkamais kiekvienos bendrame projekte dalyvaujančios
organizacijos atliekamais veiksmais, biudžetą;
— deklaraciją dėl pakankamų savų finansinių išteklių, kurie padengs Bendrijos neremiamas išlaidas, ir sprendimą
prisidėti savomis lėšomis, jeigu Bendrijos paskirta finansinė parama būtų nepakankama;
— paskutinių iki pateikiant paraišką finansinių metų, kurių sąskaitos buvo uždarytos, metinių ataskaitų kopiją (nesiekiančioms pelno įstaigoms, kurios nėra viešojo sektoriaus įstaigos).
Bendrojo veiksmo vykdytojai turi būti įstaigos, kurioms valstybės narės priskyrė su visuomenės sveikatos veikla
susijusius uždavinius, pagal kvietime teikti pasiūlymus nurodytą atitinkamą sritį.
3. SKYRIMO KRITERIJAI
— Projekto įnašas į antrąją Bendrijos programą sveikatos srityje ir jos metinį darbų planą atsižvelgiant į atitiktį
tikslams ir prioritetams;
— Galima bendradarbiavimo nauda – laukiamas esamų žinių papildymas arba padidėjęs efektyvumas atitinkamoje
srityje.
— Tinkamas dalyvaujančių valstybių narių skaičius užtikrinant, kad geografinė projekto aprėptis būtų tinkama atsižvelgiant į jo tikslus, paaiškinant tinkamų šalių kaip partnerių vaidmenį ir projekto išteklių ar juos atitinkančių
tikslinių gyventojų grupių reikalingumą.
— Tikslų, darbo plano, organizavimo ir rezultatų bei laukiamos naudos aprašymo bei komunikacijos ir sklaidos
strategijų aiškumas ir kokybė.
— Subalansuotas pareiškėjų dalyvavimas vykdant suplanuotus veiksmus.
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V PRIEDAS
Finansinės paramos nevyriausybinės organizacijos ar specializuoto tinklo veikimui kriterijai
(2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1350/2007/EB 4 straipsnio 1 dalies b punktas)
1. ATMETIMO IR TINKAMUMO KRITERIJAI
Bendrijos finansinė parama gali būti skiriama nevyriausybinės organizacijos ar specializuoto tinklo (toliau – organizacija) veikimui, kai organizacija
— yra nesiekianti pelno ir nepriklausoma nuo pramonės, komercinių ar verslo ar kitų konfliktinio pobūdžio interesų,
— turi narius bent pusėje valstybių narių,
— turi subalansuotą geografinę aprėptį,
— kurių pagrindinis tikslas sutampa su vienu ar keliais programos tikslais,
— kurių bendrieji tikslai tiesiogiai ar netiesiogiai neprieštarauja Europos Sąjungos politikai ir nėra siejami su netinkamu įvaizdžiu,
— pateikė Komisijai pakankamus duomenis apie narius, vidaus taisykles ir finansavimo šaltinius,
— neturi būti atmesta pagal finansinio reglamento 93 ir 94 straipsniuose išvardytus atmetimo atvejus.

2. ATRANKOS KRITERIJAI
Atrankos kriterijai sudaro galimybę įvertinti paraišką teikiančios organizacijos finansinį ir veiklos pajėgumą pasiūlytai
darbo programai įvykdyti.
Tik turinčioms savo veiklai užtikrinti būtinus išteklius organizacijoms gali būti skiriama subsidija. Norėdamos tai
įrodyti jos turi:
— pateikti paskutinių prieš pateikiant paraišką finansinių metų, kurių sąskaitos uždarytos, organizacijos metinių
ataskaitų kopiją. Jeigu paraišką subsidijai teikia nauja Europos organizacija, pareiškėjas turi pateikti naujosios
organizacijos organizacijų narių paskutinių prieš pateikiant paraišką finansinių metų, kurių sąskaitos uždarytos,
metines ataskaitas (įskaitant balanso dokumentus ir pelno bei nuostolių pažymą);
— pateikti išsamų būsimą organizacijos biudžetą, subalansuotą pajamų ir išlaidų požiūriu;
— pateikti patvirtinto auditoriaus parengtą išorės audito ataskaitą, jeigu paraiškos veiklos subsidijai viršija 100 000
EUR, kuria patvirtinamos paskutinių finansinių metų ataskaitos ir kurioje pateikiamas paraišką teikiančios organizacijos finansinio pajėgumo įvertinimas.
Tik organizacijoms, turinčioms veiklai vykdyti reikalingus išteklius, įgūdžius ir profesinę patirtį, gali būti skiriama
subsidija. Šiuo tikslu prie paraiškos turi būti pridedama ši papildoma informacija:
— naujausia organizacijos metinė veiklos ataskaita arba, naujai įsteigtos organizacijos atveju, valdybos narių ir kitų
darbuotojų gyvenimo aprašymai ir metinės naujų organizacijos narių organizacijų veiklos ataskaitos;
— nuorodos, susijusios su dalyvavimu Europos Komisijos finansuojamuose veiksmuose, susitarimų dėl subsidijų
sudarymu, sutarčių su Komisija ar kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei valstybėmis narėmis sudarymu.

3. SKYRIMO KRITERIJAI
Skyrimo kriterijai sudaro galimybę atrinkti darbo programas, kurios garantuoja atitiktį Komisijos tikslams ir prioritetams ir gali užtikrinti tinkamą sklaidą bei komunikaciją, įskaitant Bendrijos finansavimo matomumą.
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Šiuo tikslu metinė veiklos programa, pateikta siekiant gauti Bendrijos finansavimą, turi:
— atitikti antrosios Bendrijos programos sveikatos srityje tikslus atsižvelgiant į 2008 m. metinį darbų planą;
— aprašyti organizacijos veiklą atsižvelgiant į 2008 m. darbų plane išsamiai išdėstytus prioritetus;
— užtikrinti tinkamą lėšų valdymą, uždavinių paskirstymą partneriams, projekto koordinavimą, veiksmų įvydymą
laiku pagal nustatytą tvarkaraštį ir bendrą organizacijos ir jos veiklos matomumą.
Darbų programa turi būti aiški, įgyvendinama ir pakankamai išsami, ypač dėl šių aspektų:
— tikslų aiškumo ir jų tinkamumo siekiant norimų rezultatų;
— planuojamų priemonių aprašymo, uždavinių, atsakomybės ir tvarkaraščio, įskaitant komunikacijos ir sklaidos
priemones.
Darbų programa turi būti ekonomiškai efektyvi ir tokiu būdu turi būti parodyta, kad biudžetas užtikrina numatomus
panaudoti išteklius.
Darbų programoje turi būti aprašytas veiksmų vidaus bei išorės vertinimas ir numatomi naudoti rodikliai siekiant
patikrinti, ar buvo pasiekti darbų programos tikslai.
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III
(Aktai, priimti remiantis ES sutartimi)

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI
POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUSEC/1/2008
2008 m. vasario 12 d.
dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo
Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) vadovo paskyrimo
(2008/171/BUSP)
POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 25
straipsnio trečią pastraipą,
atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 12 d. Tarybos bendruosius
veiksmus 2007/406/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti
patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo
Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) (1), ypač į jų
8 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

Pagal Bendrųjų veiksmų 2007/406/BUSP 8 straipsnį
Taryba įgaliojo Politinį ir saugumo komitetą priimti
vėlesnius sprendimus dėl misijos vadovo paskyrimo.
Pagal Bendrųjų veiksmų 2007/406/BUSP 5 straipsnį
Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą
saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje
Respublikoje vadovu buvo paskirtas Pierre Michel JOANA.
2007 m. gruodžio 19 d. Pierre Michel JOANA atsistatydino iš pirmiau nurodytos misijos vadovo pareigų.

(1) OL L 151, 2007 6 13, p. 52.

(4)

Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis pasiūlė
skirti Michel SIDO nauju Europos Sąjungos misijos teikti
patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo
Demokratinėje Respublikoje vadovu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Michel SIDO skiriamas Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje vadovu.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. kovo 1 d.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 12 d.
Politinio ir saugumo komiteto vardu
Pirmininkė
M. IPAVIC
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POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS CHAD/1/2008
2008 m. vasario 13 d.
dėl trečiųjų valstybių įnašo į Europos Sąjungos karinę operaciją Čado Respublikoje ir Centrinės
Afrikos Respublikoje priėmimo
(2008/172/BUSP)
POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 25
straipsnio trečią pastraipą,
atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 15 d. Tarybos bendruosius
veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (1)
(operacija EUFOR Tchad/RCA), ypač į jų 10 straipsnį,
kadangi:
(1)

Politinio ir saugumo komiteto prašymu ir pagal Europos
Sąjungos karinio komiteto (ESKK) užduotį, ES operacijos
vadas ir ES pajėgų vadas 2007 m. lapkričio 9, 14 ir
21 d., 2007 m. gruodžio 19 d. ir 2008 m. sausio
11 d. surengė pajėgų kūrimo konferencijas.

(2)

ES operacijos vadui ir ESKK pateikus rekomendacijas dėl
Albanijos įnašo, Albanijos įnašas turėtų būti priimtas.

(3)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Danijos
pozicijos 6 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir

(1) OL L 279, 2007 10 23, p. 21.

įgyvendinant su gynyba susijusius Europos Sąjungos
sprendimus bei veiksmus,
NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Trečiųjų valstybių įnašai
Remiantis pajėgų kūrimo konferencijų rezultatais Albanijos
įnašas į ES karinę operaciją Čado Respublikoje ir Centrinės
Afrikos Respublikoje yra priimamas.
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 13 d.
Politinio ir saugumo komiteto vardu
Pirmininkė
M. IPAVIC
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2008 m. vasario 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 101/2008, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr.
574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį
dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 31, 2008 m. vasario 5 d.)
23 puslapis, priedas, 5 punktas:
yra:

„a) Skirsnis „13. BELGIJA – LIUKSEMBURGAS“ pakeičiamas taip:
„13. BELGIJA – LIUKSEMBURGAS …“ “,

turi būti: „a) Skirsnis „14. BELGIJA – LIUKSEMBURGAS“ pakeičiamas taip:
„14. BELGIJA – LIUKSEMBURGAS …“ “.
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