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KOMISIJAS LĒMUMS
(2009. gada 8. maijs)
par to, kā finansē 2009. gada darba programmu par mācību līdzekļiem pārtikas nekaitīguma,
dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā
(2009/375/EK)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK,
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (1), un jo īpaši tās
75. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2008. gada 9. septembra Lēmumu
C(2008) 4943, kas piešķir pilnvaras Veselības un patērētāju
izpildaģentūrai nolūkā veikt uzdevumus, kas saistīti ar sabied
rības veselības programmas īstenošanu (2003–2008), kas
pieņemta ar Lēmumu Nr. 1786/2002/EK, sabiedrības veselības
programmu (2008–2013), kas pieņemta ar Lēmumu
Nr. 1350/2007/EK, patērētāju programmu (2007–2013), kas
pieņemta ar Lēmumu Nr. 1926/2006/EK, un mācību pasā
kumus pārtikas nekaitīguma jomā, ko aptver Regula (EK)
Nr. 882/2004 un Direktīva 2000/29/EK,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002
75. pantu un Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002
90. pantu, pirms uzņemas maksājuma saistību, pieņem
finansēšanas lēmumu, kurā nosaka būtiskās sastāvdaļas
darbībai, kas saistīta ar izdevumiem no budžeta.

(2)

Vairākos pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīv
nieku labturības un augu veselības tiesību aktos pare
dzētas dažādas rīcības mācību līdzekļu jomā. Minētās
rīcības jāfinansē no Kopienas budžeta. Par šādu rīcību
finansēšanu jāpieņem vienots lēmums.

(3)

Saskaņā ar Lēmuma 2004/858/EK 4. un 6. pantu Vese
lības un patērētāju izpildaģentūra veic konkrētas darbības,
kas nepieciešamas, lai īstenotu mācību pasākumus
pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Regula
(EK) Nr. 882/2004 un Direktīva 2000/29/EK, un minē
tajam nolūkam būtu jāpiešķir nepieciešamās apropriā
cijas,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK,
Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību
Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2),
un jo īpaši tās 90. pantu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu
2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu
ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to
izplatību Kopienā (3) un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta
i) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada
29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko
veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku
barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības
un dzīvnieku labturības noteikumiem (4), un jo īpaši tās
51. pantu un 66. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 15. decembra Lēmumu
2004/858/EK (5), ar kuru izveido Veselības aizsardzības
programmas izpildaģentūru Kopienas darbību pārvaldei vese
lības aizsardzības jomā – atbilstīgi Padomes Regulai (EK)
Nr. 58/2003, un jo īpaši tā 6. pantu,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
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30.4.2004., 1. lpp.
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1. pants
Pielikumā iekļautā darba programma par rīcību finansēšanu
2009. gadā, kuras saistītas ar mācību līdzekļiem pārtikas nekai
tīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu vese
lības jomā, ir pieņemta.

Par tās publicēšanu un īstenošanu atbild Veselības un patērētāju
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors.

9.5.2009.
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Kopējās izmaiņas maksimālajā orientējošā budžetā katrai atseviš
ķajai rīcībai, kuras nepārsniedz 20 %, nav uzskatāmas par būtis
kām, ja tās ievērojami neietekmē darba plāna būtību un mērķus.
Kredītrīkotājs, kas minēts Finanšu regulas 59. pantā, var
pieņemt šādas izmaiņas saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības
principu.

L 116/55

3. pants
Apropriācijas, uz kurām attiecas pievienotā darba programma,
var izmantot, lai samaksātu kavējuma procentus saskaņā ar
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 83. pantu.

Briselē, 2009. gada 8. maijā
2. pants
Darbības subsīdijas, kas norādītas budžeta pozīcijā 17 01 04 31,
izmaksā Veselības un patērētāju izpildaģentūrai.

Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Androulla VASSILIOU
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PIELIKUMS
Darba programma 2009. gadam par mācību līdzekļiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku
labturības un augu veselības jomā
MĀCĪBAS
1. Budžeta pozīcijas: 17 04 07 01 un 17 04 04 01
Juridiskais pamats
— Regulas (EK) Nr. 882/2004 51. pants un 66. panta 1. punkta b) apakšpunkts,
— Direktīva 2000/29/EK, un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta i) apakšpunkts.
No šā budžeta finansētās rīcības mērķis ir Kopienā un trešās valstīs izstrādāt, organizēt un pasniegt mācību kursus,
darbseminārus vai seminārus, lai nodrošinātu to, ka darbinieki, kuri veic oficiālas kontroles, būtu atbilstoši izglītoti.
Minētajos mācību kursos un semināros valsts amatpersonas, valsts iestādes un laboratorijas eksperti gūs informāciju un
tiks izglītoti par Kopienas tiesību aktiem barības un pārtikas, augu veselības jomā un par to, kādas ir nepieciešamās
kontroles prasības, lai barību un pārtiku, augu un augu produktus varētu laist Kopienas tirgū.
Komisija atbalsta ierēdņu mācības dalībvalstīs, jo dalībvalstīs rīkotās mācības tā papildina ar jautājumiem, kuri ir svarīgi
no Kopienas viedokļa.
Šādi būs 2009. gadā mācību temati:
— Uz HACCP (Bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti) balstīto pārtikas un barības kontroles procedūru
principi; revīzijas metodika, pēc kuras pārbaudīt HACCP sistēmu īstenošanu.
— Dzīvnieku veselības profilakse un kontrole.
— Pārtikas higiēna un kontrole: zivis, gaļa un piena produkti.
— Transmisīvu sūkļveida encefalopātiju profilakse, kontrole un izskaušana.
— Augu veselības kontrole.
— Pārtikas saskares materiāli.
— ĢMO analīze.
— ES noteikumi pārtikas jomā un pārtikas importa prasības.
— Diagnostika un ļoti patogēnas putnu gripas kontrole.
— Citi dzīvnieku veselības un labturības, augu veselības un pārtikas nekaitīguma jautājumi, sadarbība ar citām
starptautiskām organizācijām pārtikas nekaitīguma mācību jomā.
(EUR 12 300 000)
Finansējums: publiskais iepirkums.
Gada iepirkumiem atvēlētais budžets ir pavisam EUR 12 300 000.
Katram no iepriekš minētajiem tehniskajiem jautājumiem piešķirs vienu vai vairākus konkrētus pakalpojumu līgumus.
Aplēsts, ka parakstīs apmēram 14 pakalpojumu līgumus. Ārējie pakalpojumu sniedzēji būs lielākoties iesaistīti mācību
organizatoriskajos un loģistikas jautājumos.
Iepirkuma procedūru plāno sākt iespējami drīz (aptuveni martā vai jūnijā), lai 2009. gada laikā parakstītu līgumus.
No EUR 12 300 000 aģentūra pārvaldīs un izmantos (Komisijas Lēmums 2008/544/EK (1) EUR 12 000 000 (pasā
kumu finansēšana pārtikas nekaitīguma jomā atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 882/2004 un Direktīvai 2000/29/EK)). Atli
kušos EUR 300 000 izmantos Komisija, lai finansētu programmu ĢMO jomā.
(1) OV L 173, 3.7.2008., 27. lpp.
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2. Budžeta pozīcija: 17 01 04 05
Juridiskais pamats
— Regulas (EK) Nr. 882/2004 66. panta 1. punkta c) apakšpunkts.
Ar šā budžeta finansētajām rīcībām tiks uzsākts:
— e-mācību izmēģinājuma projekts par īpašām mācību programmām, lai “Labākas mācības nekaitīgas pārtikas jomā”
uzrunātu plašāku personāla loku, kas veic oficiālo kontroli kā dalībvalstīs, tā trešās valstīs,
— pētījums, lai “Labākas mācības nekaitīgas pārtikas jomā” apzinātu un definētu labu praksi, lai labāk veicinātu pieeju
“pasniedzēju apmācība”, proti, precizētu, kuri mācību līdzekļi ir pielāgojami konkrētām vajadzībām.
Labākai mācību programmu organizēšanai jāfinansē arī IT aprīkojums un līdzekļi, kā arī popularizēšanas materiāli,
informācijas un saziņas pasākumi.
(EUR 370 000)
Finansējums: spēkā esošie līgumi un/vai publiskā iepirkuma procedūras
Aplēsts, ka parakstīs apmēram četrus pakalpojumu līgumus.
Līgumu parakstīšanas aptuvenais termiņš: martā vai jūlijā.
3. Budžeta pozīcija: 17 01 04 31
Juridiskais pamats
— Lēmums 2004/858/EK, un jo īpaši tā 6. pantu.
Ar šo budžetu finansē aģentūras darbības subsīdiju 2009. gadā saistībā ar programmām finanšu perspektīvas 2.
pozīcijā. No budžeta pozīcijas 17 01 04 31 finansē aģentūras darbības subsīdiju 2009. gadā par izdevumu daļu,
kas saistīti ar “Labākām mācībām nekaitīgas pārtikas jomā”. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 58/2003 (1) 12.
panta 3. punktu darbības subsīdiju saņems no līdzekļu asignējuma Kopienas programmu pārvaldībai, ko veic aģentūra.
2009. gada budžetā tika izveidotas divas atsevišķas budžeta pozīcijas, lai Veselības un patērētāju izpildaģentūra
piešķirtu subsīdiju – vienu subsīdiju vienai no 2. pozīcijas programmām un otru subsīdiju finanšu perspektīvas 3.b
pozīcijas programmām.
(EUR 1 100 000)
Kopsavilkums
Nr.

Nosaukums

Budžeta pozīcija

1

Mācības – mācību programmas izpildes
ārējie līgumi

Juridiskais pamats

17 04 07 01

Regula (EK) Nr. 882/2004

17 04 04 01

Direktīva 2000/29/EK

2

Mācības – gada pārskats, e-mācību izmēģi
nājuma projekts, IT aprīkojums un līdzekļi,
popularizēšanas materiāli, informācijas un
saziņas pasākumi

17 01 04 05

Regula (EK) Nr. 882/2004

3

Darbības subsīdija

17 01 04 31

Lēmums 2008/544/EK

Kopā

(1) OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.

Summa
(EUR)

11 300 000
1 000 000
370 000

1 100 000
13 770 000

