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Dot.: Wniosek Komisji w sprawie zarządzania wydatkami związanymi z
łańcuchem żywnościowym, zdrowiem zwierząt, dobrostanem zwierząt oraz
zdrowiem roślin i materiałem rozmnożeniowym roślin
Szanowni Państwo,
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na niedawno przyjęty wniosek Komisji w sprawie
zarządzania wydatkami związanymi z łańcuchem żywnościowym, zdrowiem
zwierząt, dobrostanem zwierząt oraz zdrowiem roślin i materiałem
rozmnożeniowym roślin (COM(13)5057 (rev.1)).
Być może pamiętają Państwo, że wniosek ten miał być przedstawiony w ramach pakietu Komisji
odnośnie do roślin, zwierząt i kontroli urzędowych, który został przyjęty 6 maja 2013 r., jednak,
ze względu na niejasności związane z przyszłymi WRF na lata 2014-2020, jego publikacja
opóźniła się o kilka tygodni.
Ostateczna wersja wniosku ustanawia limit wydatków na poziomie 1 891,936 mln EUR przy
aktualnych cenach, na cały okres 2014-2020. Chciałbym podkreślić, że suma ta jest o wiele
niższa od tej przedstawionej w projekcie kilka miesięcy temu, gdzie to limit został ustanowiony
na poziomie 2 465 mln EUR, co niezbyt optymistycznie nastraja nas na przyszłość. Mimo
zmniejszonego budżetu cele się nie zmieniły i w dalszym ciągu wymaga się utrzymania
wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności i systemów produkcji żywności oraz podniesienia
statusu zdrowotnego zwierząt oraz dobrostanu zwierząt, a także wykrywania i zwalczania
szkodników, co ma zapewnić skuteczność kontroli urzędowych. Cele te zostały zaopatrzone we
wskaźniki. W rozporządzeniu tym określono również kwalifikujące się środki i koszta.
W przypadku programów zwalczania, kontroli i nadzoru chorób i chorób odzwierzęcych, budżet
roczny zmniejsza się co roku, poczynając od 170 mln EUR w 2014 r. i spadając do 157 mln
EUR w 2020 r. Całość budżetu wyniesie 1 141 mln EUR. Co więcej, wydaje się, że Komisja
zapewni finansowanie jedynie ok. 120 programów. Dla porównania, w 2013 r. zatwierdzono 137
programów (decyzja wykonawcza Komisji (2012/761) z dnia 30 listopada 2012 r.), których
budżet wynosi 199,1 mln EUR.
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Równocześnie, koszty związane z innymi działaniami weterynaryjnymi oraz zakupem
szczepionek/antygenów wzrosną w ciągu najbliższych lat i wyniosą 83,5 mln EUR (patrz str. 49).
Standardowy poziom współfinansowania kwalifikujących się kosztów wynosi 50%.
Jest to poziom niższy niż 60%, o których mowa w projekcie wniosku. W szczególnych warunkach
poziom ten można podnieść do 75% i do 100%. Chciałbym przypomnieć Państwu, że na dzień
dzisiejszy poziom odszkodowań wynosi 50% kosztów kwalifikujących się, dla chorób z wykazu,
oprócz pryszczycy, dla której poziom ten wynosi 60%. W celu zmniejszenia obciążeń
administracyjnych związanych z zarządzaniem mikroprogramami, to nowe rozporządzenie
ustanowiło minimalną wysokość grantu na poziomie 50 000 EUR. Artykuły 9 i 12 wniosku mogą
Państwa zainteresować, gdyż zawierają one listę kwalifikujących się kosztów związanych
ze zdrowiem zwierząt, instrumentami nadzwyczajnymi i programami zwalczania, kontroli
i nadzoru chorób i chorób odzwierzęcych.
Rozporządzenie to przyznaje również dostęp do rezerwy kryzysowej w sektorze rolnym w
szczególnych warunkach (Art. 5) oraz możliwość uzyskania wsparcia dla unijnych laboratoriów
referencyjnych oraz projektów, które mają na celu zwiększenie skuteczności i wydajności
kontroli urzędowych. Z zamiarem zwiększenia jasności i przejrzystości rozporządzenie to
ustanawia procedury zgłaszania i oceny rocznych i wieloletnich programów kontroli oraz
procedury tworzenia i aktualizacji wykazów chorób zwierząt lub szkodników roślin
kwalifikujących się do współfinansowania. Uproszczono procedury związane z finansowaniem
w tych obszarach. W szczególności znacznie spadnie liczba decyzji, które Komisja będzie
zmuszona podejmować. Np. Komisja nie będzie już podejmować decyzji odnośnie do wypłacenia
odszkodowania.
Ogólnie rzecz biorąc, nie wydaje mi się, że możemy wyrazić zadowolenie z przyznanego nam
budżetu. Spodziewaliśmy się jednak trudnych decyzji ze względu na całość sytuacji. Musimy
ostrożnie omówić z Komisją Europejską wpływ tego wniosku na aktualnie prowadzone działania
w kontekście wydajności i możliwości pokonania nowych wyzwań przez fundusz weterynaryjny.
Dla Państwa informacji, ostateczna decyzja odnośnie do WRF 2014-2020 powinna zapaść w tym
tygodniu. Będzie ona stanowić ogólne ramy przyszłych dyskusji odnośnie do kwestii
weterynaryjnych.
Ocena skutków znajduje się pod linkiem http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0195:FIN:EN:PDF
W razie pytań proszę o kontakt z Sekretariatem Copa-Cogeca
(pasquale.dirubbo@copa-cogeca.eu)
Z wyrazami szacunku,
Pasquale Di Rubbo
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