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ZAŁĄCZNIK

2006/.....

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

ustanawiające instrument na rzecz wspierania ochrony i bezpieczeństwa jądrowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności 

jego art. 203,

uwzględniając wniosek Komisji1,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota Europejska udziela państwom trzecim znacznego wsparcia gospodarczego, 

finansowego, technicznego, humanitarnego i makroekonomicznego. W celu poprawy 

skuteczności pomocy zewnętrznej dostarczanej przez Wspólnotę Europejską opracowano 

nowe ramy planowania i zapewniania wsparcia. Rozporządzenie (WE) nr … Rady z dnia …

ustanowi instrument przedakcesyjny (IPA) obejmujący pomoc Wspólnoty dla krajów 

kandydujących i potencjalnych kandydatów3. Rozporządzenie (WE) nr … Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia … wprowadzi instrument sąsiedztwa i partnerstwa 

europejskiego (ENPI)4. Celem rozporządzenia (WE) nr … Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia … jest wspieranie współpracy rozwojowej i współpracy gospodarczej z pozostałymi 

państwami trzecimi5. Rozporządzenie (WE) nr … Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia …

ustanowi instrument na rzecz stabilności 6. Obecne rozporządzenie jest instrumentem uzupe

łniającym, którego celem jest wspieranie wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa j

ądrowego oraz stosowanie sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych 

w państwach trzecich.
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(2) Awaria w Czernobylu w 1986 r. uzmysłowiła wszystkim globalne znaczenie bezpieczeństwa j

ądrowego. Europejska Wspólnota Energii Atomowej (dalej zwana Wspólnotą) powinna mieć

możliwość wspierania bezpieczeństwa jądrowego w państwach trzecich, tak by został spe

łniony cel traktatu polegający na stworzeniu warunków bezpieczeństwa koniecznych do 

wyeliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego.

(3) Wspólnota przystąpiła do Konwencji bezpieczeństwa jądrowego (decyzja Komisji 

1999/819/Euratom z dnia 16 listopada 1999 r.7), która ma m.in. na celu osiągnięcie 

i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego na całym świecie. 

Wspólnota przystąpiła także do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa 

gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi 

(decyzja Komisji 2005/…/Euratom z dnia … 2005), która ma m.in. na celu osiągnięcie 

i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem j

ądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi na całym świecie. 

Obie konwencje zmierzają do osiągnięcia tego celu poprzez poprawę działań na szczeblu 

krajowym oraz lepszą współpracę międzynarodową z uwzględnieniem, w razie potrzeby, 

współpracy związanej z bezpieczeństwem.

(4) Zgodnie z rozdziałem X traktatu Wspólnota prowadzi już ścisłą współpracę z Mi

ędzynarodową Agencją Energii Atomowej, zarówno w odniesieniu do zabezpieczeń j

ądrowych (dla realizacji celów wynikających z rozdziału VII części drugiej traktatu), jak i w 

związku z bezpieczeństwem jądrowym. 

(5) Istnieje szczególna potrzeba ponawianych przez Wspólnotę wysiłków we wspieraniu 

i propagowaniu bezpieczeństwa jądrowego oraz stosowaniu skutecznych zabezpieczeń

materiałów jądrowych w państwach trzecich, opierając się na dotychczasowych wzajemnych 

konsultacjach między Komisją a wykonawcami oraz na podstawie doświadczeń nabytych 

w ramach programów Tacis i Phare, włączając w to prace odpowiednich grup eksperckich, 

zwłaszcza w kwestii odpowiedzialności cywilno-prawnej w zakresie zagadnień jądrowych,

oraz własnych działań Wspólnoty w dziedzinie zabezpieczeń w obrębie Unii Europejskiej.

(6) Zachodzi potrzeba finansowania środków towarzyszących wspomagających realizację celów 
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niniejszego rozporządzenia, w tym szkoleń, badań i pomocy w realizacji międzynarodowych 

konwencji i traktatów.

(7) Oprócz międzynarodowych konwencji i traktatów niektóre państwa członkowskie zawarły 

umowy dwustronne dotyczące zapewniania pomocy technicznej.

(8) W swej rezolucji z 18 czerwca 1992 r. w sprawie technicznych problemów związanych 

z bezpieczeństwem jądrowym Rada Unii Europejskiej „podkreśla szczególne znaczenie, jakie 

przypisuje bezpieczeństwu jądrowemu w Europie, i w związku z tym zwraca się do państw 

członkowskich i Komisji o przyjęcie podstawowego i priorytetowego celu współpracy 

Wspólnoty w dziedzinie energii jądrowej, w szczególności z innymi krajami europejskimi, a 

zwłaszcza Europy Środkowej i Wschodniej oraz republikami byłego Związku Radzieckiego, 

polegającego na doprowadzeniu ich instalacji jądrowych do poziomu bezpieczeństwa 

równego ze stosowanym we Wspólnocie, a także o ułatwienie wdrażania kryteriów i 

wymogów bezpieczeństwa uznanych już we Wspólnocie”; zostanie zagwarantowana pomoc 

finansowa uwzględniająca te cele, w tym także wspierająca istniejące, ale nie uruchomione 

jeszcze elektrownie.

(9) Oznacza to, że udzielanie pomocy danej instalacji jądrowej ma na celu osiągnięcie jak najwi

ększych korzyści, jednakże przy poszanowaniu zasady, że odpowiedzialność za bezpiecze

ństwo instalacji powinien ponosić jej operator oraz państwo sprawujące jurysdykcję nad 

instalacją.

(10) W wytycznych dotyczących wzmocnienia koordynacji operacyjnej w dziedzinie pomocy 

zewnętrznej8 z 2001 r. podkreślono potrzebę poprawy koordynacji zewnętrznej pomocy ze 

strony UE.

(11) W celu przyjęcia środków niezbędnych do wykonania tego rozporządzenia Komisję powinien 

wspierać komitet.
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(12) Niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 99/2000 z dnia 

29 grudnia 1999 r. dotyczące świadczenia pomocy dla państw partnerskich w Europie 

Wschodniej i Azji Środkowej9, decyzję Rady 1998/381 (WE, Euratom) z dnia 5 czerwca 

1998 r. dotyczącą wkładu Wspólnoty Europejskiej do Europejskiego Banku Odbudowy 

i Rozwoju na rzecz Funduszu Osłony Czernobyla10 oraz decyzję Rady 2001/824 (WE, 

Euratom) z dnia 16 listopada 2001 r. dotyczącą dalszego wkładu Wspólnoty Europejskiej do 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na rzecz Funduszu Osłony Czernobyla11, w zwi

ązku z czym te akty prawne powinny być uchylone.

(13) Niniejsze rozporządzenie, zapewniające pomoc finansową dla realizacji celów traktatu, nie 

narusza odpowiednich kompetencji Wspólnoty i państw członkowskich w przedmiotowych 

dziedzinach, zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń jądrowych.

(14) Do celów przyjęcia niniejszego rozporządzenia traktat nie przewiduje innych uprawnień niż

te, które określono w art. 203,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Tytuł I – cele

Artykuł 1

Cele ogólne i zakres zastosowania

Wspólnota finansuje działania wspierające propagowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa j

ądrowego, ochrony przed promieniowaniem oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń

materiału jądrowego w państwach trzecich zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 2

Cel

Pomoc finansowa, gospodarcza i techniczna dostarczana w ramach tego rozporządzenia uzupełnia 

każdy rodzaj pomocy zapewniany przez Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu pomocy 

humanitarnej, instrumentu pomocy przedakcesyjnej, europejskiego instrumentu sąsiedztwa 

i partnerstwa, instrumentu współpracy rozwojowej i współpracy gospodarczej oraz instrumentu 

stabilności. W realizacji tych celów wsparcie uzyskują następujące działania:

a) propagowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich szczeblach, zw

łaszcza poprzez:

- stałe wspieranie organów regulacyjnych, organizacji pomocy technicznej oraz poprawę

ram regulacyjnych,

- programy pomocy na miejscu oraz zewnętrzne,

- poprawę aspektów bezpieczeństwa w zakresie projektowania, eksploatacji i konserwacji 

istniejących elektrowni jądrowych lub innych istniejących instalacji jądrowych, tak by mo

żliwe było osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa,

- wspieranie bezpiecznego transportu, przetwarzania i usuwania paliwa jądrowego 

i odpadów radioaktywnych, 

- jak również rozwój i realizację strategii likwidacji istniejących instalacji oraz rekultywację

terenów dawnych elektrowni jądrowych; 

b) propagowanie skutecznych ram regulacyjnych, procedur i systemów zapewniających wła

ściwe zabezpieczenie przed promieniowaniem jonizującym materiałów radioaktywnych, zw

łaszcza ze źródeł o wysokiej radioaktywności, a także bezpieczne usuwanie ich; 

c) ustanowienie niezbędnych ram regulacyjnych oraz metodologii wdrażania zabezpieczeń j

ądrowych w tym prawidłowego rozliczania i kontroli materiałów rozszczepialnych na 

szczeblu państwowym i operatora;
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d) skuteczne uzgodnienia związane z planowaniem interwencji, gotowością i reagowaniem 

w sytuacjach kryzysowych, działaniami w zakresie ochrony ludności i odbudowy; 

e) działania propagujące współpracę międzynarodową (w tym w ramach właściwych 

organizacji międzynarodowych, mianowicie MAEA) w powyższych dziedzinach, w tym 

wykonywanie i monitorowanie międzynarodowych konwencji i traktatów, wymianę

informacji, szkolenia i badania naukowe;

Komisja zapewnia zgodność przyjętych środków z ogólnymi ramami polityki strategicznej 

Wspólnoty dotyczącej państwa partnerskiego, a zwłaszcza z celami swojej polityki i programów 

rozwoju oraz współpracy gospodarczej przyjętych zgodnie z art. 179 i 181a Traktatu ustanawiaj

ącego Wspólnotę Europejską.

Tytuł II - Wykonywanie: PROGRAMOWANIE I PRZYDZIAŁ ŚRODKÓW

Artykuł 3

Dokumenty strategiczne i programy orientacyjne (indykatywne)

Pomoc Wspólnoty z tytułu niniejszego rozporządzenia jest realizowana na podstawie 1.

wieloletnich dokumentów strategicznych i programów orientacyjnych.

Wieloletnie dokumenty strategiczne tego rodzaju, obejmujące jeden lub kilka krajów, stanowią2.

zasadniczą podstawę realizacji pomocy zgodnie z art. 2 i są ustalane na okres nie dłuższy niż

siedem lat. Określają one strategię Wspólnoty w zakresie zapewniania pomocy z tytułu 

niniejszego rozporządzenia z uwzględnieniem potrzeb zainteresowanych krajów, priorytetów 

Wspólnoty, sytuacji międzynarodowej oraz działań najważniejszych partnerów.

Komisja zapewnia spójność opracowywanych dokumentów strategicznych ze strategiami i3.

środkami przyjętymi z tytułu innych instrumentów Wspólnoty Europejskiej służących 

udzielaniu pomocy zewnętrznej.
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4. Dokumenty strategiczne zawierają wieloletnie programy orientacyjne, które określają wybrane 

priorytetowe dziedziny finansowania przez Wspólnotę, konkretne cele i spodziewane wyniki, a 

także orientacyjne przydziały środków finansowych, ogólnie i w podziale na każdą priorytetow

ą dziedzinę. W razie potrzeby przydziały środków finansowych mogą być podawane w formie 

przedziału. Te programy orientacyjne są ustalane w porozumieniu z zainteresowanym krajem 

lub krajami partnerskimi.

Artykuł 4

Przyjmowanie dokumentów programowych

Dokumenty strategiczne i programy orientacyjne, o których mowa w art. 3, są przyjmowane 1.

zgodnie z procedurą określoną w art. 20 ust. 2. Obejmują one okres nie przekraczający okresu 

stosowania niniejszego rozporządzenia. 

2. Dokumenty strategiczne podlegają ocenie śródokresowej lub każdorazowo w razie potrzeby

i mogą podlegać zmianom zgodnie z procedurą określoną w art. 20 ust. 2. 

3. Programy orientacyjne są zmieniane w miarę potrzeb z uwzględnieniem każdego przeglądu 

odpowiednich dokumentów strategicznych. W wyjątkowych przypadkach można dokonać

korekty wieloletnich przydziałów środków finansowych w świetle okoliczności specjalnych, 

takich jak poważniejsze nieprzewidziane sytuacje lub osiągnięcie wyjątkowych wyników. Ka

żda zmiana programów orientacyjnych przeprowadzana jest zgodnie z procedurą określoną w 

art. 20 ust. 2.

Tytuł III - Realizacja: Inne postanowienia

Artykuł 5

Programy działania
Komisja przyjmuje programy działania opracowywane na podstawie dokumentów 1.

strategicznych oraz programów orientacyjnych, o których mowa w art. 3. Te programy dzia

łania, zwykle opracowywane w systemie rocznym, określają konkretne szczegóły dotyczące 

realizacji pomocy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
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Wyjątkowo, na przykład w razie gdy program działania nie został jeszcze przyjęty, Komisja mo

że, na podstawie dokumentów strategicznych lub wieloletnich programów orientacyjnych, o 

których mowa w art. 3, przyjąć środki nieprzewidziane w programie działania według tych 

samych procedur, które stosuje się do programów działania.

Te programy działania określają wyznaczone cele, dziedziny interwencji, przewidywane środki, 2.

spodziewane wyniki, procedury zarządzania, jak również całkowitą kwotę planowanego 

finansowania. Obejmują zwięzły opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty 

przeznaczone na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji. W razie potrzeby 

mogą zawierać wyniki doświadczeń nabytych w związku z wcześniejszą pomocą.

Programy działania, a także wszelkie ich zmiany lub rozszerzenia, przyjmowane są zgodnie 3.

z procedurą określoną w art. 20 ust. 2 na podstawie porozumienia, w razie potrzeby, 

z zainteresowanym krajem lub krajami partnerskimi w regionie.

Artykuł 6

Środki specjalne

Nie naruszając powyższych art. 3-5, Komisja może w razie nieprzewidzianych i nagłych 1.

potrzeb lub okoliczności przyjąć środki specjalne nie przewidziane w dokumentach 

strategicznych i programach orientacyjnych, o których mowa w art. 3 powyżej, lub 

w programach działania, o których mowa w art. 5 powyżej.

Środki specjalne określają wyznaczone cele, dziedziny działalności, spodziewane wyniki, 2.

procedury zarządzania, jak również całkowitą kwotę planowanego finansowania. Obejmują

opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty przeznaczone na każde działanie 

oraz orientacyjny harmonogram realizacji.

Jeśli koszt takich środków przekracza 10 milionów EUR, Komisja przyjmuje je zgodnie 3.

z procedurą, o której mowa w art. 20 ust. 3 po przeprowadzeniu, w razie potrzeby, konsultacji 

z zainteresowanym krajem lub krajami partnerskimi w regionie.
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Jeśli koszt takich środków nie przekracza 10 milionów EUR, w przeciągu miesiąca od ich 4.

przyjęcia Komisja informuje pisemnie Radę oraz komitet ustanowiony zgodnie z art. 20.

Artykuł 7

Zasady kwalifikowalności

Następujący beneficjenci kwalifikują się do otrzymywania środków finansowych z tytułu 1.

niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją programów działania, o których mowa w art. 

5, oraz środków specjalnych, o których mowa w art. 6:

kraje i regiony partnerskie oraz ich instytucje;−

jednostki zdecentralizowane krajów partnerskich, takie jak regiony, departamenty, −

prowincje oraz miasta;

wspólne organy, powołane przez kraje i regiony partnerskie oraz przez Wspólnotę;−

instytucje międzynarodowe, w tym organizacje regionalne, organy, departamenty i misje −

Organizacji Narodów Zjednoczonych, międzynarodowe instytucje finansowe oraz banki 

rozwoju, o ile przyczyniają się do realizacji celów niniejszego rozporządzenia;

agencje Unii Europejskiej;−

następujące jednostki lub organy państw członkowskich, krajów i regionów partnerskich −

oraz każdego innego państwa trzeciego, o ile przyczyniają się do realizacji celów 

niniejszego rozporządzenia:

organy publiczne lub parapaństwowe, administracje lub samorządy lokalne i ich −

stowarzyszenia;

spółki, przedsiębiorstwa oraz inne prywatne organizacje i podmioty gospodarcze;−

instytucje finansowe dotujące, wspierające i finansujące inwestycje prywatne w krajach −

i regionach partnerskich;

podmioty niepaństwowe określone w ust. 2;−

osoby fizyczne.−
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Do podmiotów niepaństwowych, kwalifikujących się do wsparcia finansowego z tytułu 2.
niniejszego rozporządzenia należą: organizacje pozarządowe, organizacje reprezentujące ludność
autochtoniczną, lokalne grupy obywatelskie i stowarzyszenia zawodowe, spółdzielnie, związki 
zawodowe, organizacje reprezentujące interesy gospodarcze i społeczne, organizacje lokalne (w 
tym sieci współpracy), które są zaangażowane w zdecentralizowaną współpracę i integrację
regionalną, organizacje konsumenckie, organizacje kobiet i młodzieży, organizacje oświatowe, 
kulturalne, badawcze i naukowe, uniwersytety, kościoły i stowarzyszenia oraz wspólnoty 
religijne, media i wszelkie stowarzyszenia pozarządowe oraz niezależne fundacje, mogące wnieść
wkład w rozwój lub zewnętrzny wymiar kierunków polityki wewnętrznej. 

Artykuł 8

Rodzaje środków 

1. Finansowanie wspólnotowe może przyjmować następujące formy:

- projektów i programów;

- wsparcia budżetu sektorowego i ogólnego, jeżeli ustalenia dotyczące zarządzania wydatkami 
publicznymi kraju partnerskiego są wystarczająco przejrzyste, wiarygodne i skuteczne, jak 
również jeżeli właściwe kierunki polityki sektorowej lub makroekonomicznej zostały 
zrealizowane przez kraj partnerski i zatwierdzone przez najważniejszych donorów, w tym, w 
razie potrzeby, przez międzynarodowe instytucje finansowe;

- wsparcia sektorowego;

- w nadzwyczajnych przypadkach - programów sektorowych i ogólnych programów wsparcia 
przywozu, które mogą przyjąć formę a) sektorowych programów przywozu towarów, b) 
sektorowych programów przywozu zapewniających walutę obcą na finansowanie przywozu 
dla danego sektora lub c) ogólnych programów przywozu zapewniających walutę obcą na 
finansowanie przywozu ogólnego, obejmującego szeroki wachlarz produktów;
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12 Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 6.

- funduszy oddawanych do dyspozycji Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub innych po
średników finansowych na podstawie programów Komisji, z zamiarem udzielania pożyczek 
(na przykład na wsparcie inwestycji i rozwoju sektora prywatnego), zapewnienia kapitału 
ryzyka (w formie pożyczek przyporządkowanych lub warunkowych) lub innych 
tymczasowych, mniejszościowych udziałów w kapitale przedsiębiorstw, jak również wk
ładów do funduszy gwarancyjnych zgodnie z art. 17;

- programów redukcji zadłużenia;

- dotacji służących finansowaniu środków;

- dotacji na pokrycie kosztów operacyjnych;

- finansowania programów twinningowych między instytucjami publicznymi, krajowymi 
organami publicznymi oraz podmiotami prawa prywatnego wykonującymi zadania służby 
publicznej państw członkowskich oraz ich odpowiednikami z krajów i regionów partnerskich;

- wkładów do funduszy międzynarodowych, w szczególności zarządzanych przez organizacje 
międzynarodowe lub regionalne;

- wkładów do funduszy państwowych, ustanowionych przez kraje i regiony partnerskie, aby 
zainteresować kilku donorów wspólnym finansowaniem, lub do funduszy ustanowionych 
przez jednego lub więcej donorów w celu wspólnej realizacji działań;

- zasobów ludzkich i materialnych niezbędnych do skutecznego zarządzania projektami 
i programami oraz ich nadzorowania przez kraje i regiony partnerskie.

Działania objęte rozporządzeniem Rady (WE) 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące 1.

pomocy humanitarnej12 i kwalifikujące się do finansowania na jego podstawie nie mogą być

finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 9

Środki wspierające

Finansowanie przez Wspólnotę może obejmować wydatki związane z działaniami mającymi na 1.

celu przygotowywanie, kontynuację, monitorowanie, kontrolę i ocenę, które są bezwzględnie 

konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia i realizacji jego celów, np. badań, spotkań, 

działań informacyjnych, uświadamiających, szkoleniowych i publikacyjnych, wydatki związane z 

sieciami komputerowymi służącymi wymianie informacji, jak również wszelkie inne wydatki na 

pomoc administracyjną i techniczną, które może ponosić Komisja w związku z zarządzaniem 

programem. Obejmuje również wydatki na pomocniczy personel administracyjny zatrudniony 

w przedstawicielstwach Komisji w celu zarządzania projektami finansowanymi w ramach 

niniejszego rozporządzenia.

Środki wsparcia nie muszą być objęte wieloletnim programowaniem i w związku z tym mogą być2.

finansowane poza zakresem dokumentów strategicznych i wieloletnich programów 

orientacyjnych. Niemniej jednak mogą one być również finansowane w ramach wieloletnich 

programów orientacyjnych. Komisja przyjmuje środki wsparcia nieobjęte wieloletnimi 

programami orientacyjnymi zgodnie z art. 6.

Artykuł 10

Współfinansowanie

1. Środki finansowane z tytułu niniejszego rozporządzenia mogą być przedmiotem wspó

łfinansowania, między innymi przez:

- państwa członkowskie, w szczególności ich agencje publiczne i parapaństwowe;

- inne państwa udzielające pomocy, w szczególności ich agencje publiczne i parapa

ństwowe;

- organizacje międzynarodowe i regionalne, w szczególności międzynarodowe 

i regionalne instytucje finansowe;

- spółki, przedsiębiorstwa i inne prywatne organizacje oraz podmioty gospodarcze, 

oraz inne podmioty niepaństwowe, o których mowa w art. 7 ust. 2;

- kraje lub regiony partnerskie korzystające z funduszy.
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2. W przypadku współfinansowania równoległego projekt lub program jest podzielony na kilka 

jasno określonych podprojektów, z których każdy finansowany jest przez innego partnera 

zapewniającego współfinansowanie w taki sposób, że końcowe przeznaczenie finansowania 

zawsze może być rozpoznane. W przypadku współfinansowania wspólnego, całkowity koszt 

projektu lub programu jest podzielony między partnerów zapewniających współfinansowanie, 

a zasoby są łączone w taki sposób, że nie ma możliwości rozpoznania źródła finansowania 

konkretnego działania podjętego jako element projektu lub programu.

3. W przypadku współfinansowania wspólnego Komisja może otrzymać fundusze i zarządzać nimi 

w imieniu organów, o których mowa w pierwszych trzech tiret ustępu 1, w celu realizacji działań

wspólnych. W takim przypadku Komisja wykonuje środki w sposób scentralizowany bezpo

średnio lub pośrednio, poprzez przekazywanie zadań agencjom wspólnotowym lub organom 

utworzonym przez Wspólnotę. Takie fundusze są traktowane jak dochody przeznaczone na okre

ślone cele zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady nr 1605/2002.

Artykuł 11

Procedury zarządzania

Środki finansowane z tytułu niniejszego rozporządzenia są wykonywane zgodnie z przepisami 1.

rozporządzenia finansowego mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 

Europejskich.

Komisja może podjąć decyzję o powierzeniu zadań władzy publicznej, w szczególności zadań2.

dotyczących wykonywania budżetu, organom o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. c) rozporz

ądzenia 1605/2002, jeżeli cieszą się międzynarodowym uznaniem, stosują się do uznanych mi

ędzynarodowych standardów zarządzania i kontroli oraz są nadzorowane przez władzę publiczn

ą.

W przypadku zarządzania zdecentralizowanego Komisja może podjąć decyzję o zastosowaniu 3.

procedur przetargowych lub procedur przyznawania dotacji obowiązujących w kraju lub regionie 

beneficjenta.

Artykuł 12

Zobowiązania budżetowe

1. Zobowiązania budżetowe są zaciągane na podstawie decyzji podejmowanych przez Komisję
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zgodnie z art. 4, 6 oraz 9.

2. Formy prawne finansowania przez Wspólnotę obejmują:

- umowy w sprawie finansowania;

- umowy o dotacje;

- umowy w sprawie udzielania zamówień publicznych;

- umowy o pracę.

Artykuł 13

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty

Wszelkie porozumienia wynikające z niniejszego rozporządzenia zawierają postanowienia 1.

zapewniające ochronę interesów finansowych Wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do 

oszustw, korupcji i wszelkich innych nieprawidłowości, zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE, 

Euratom) nr 2988/1995, (WE, Euratom) nr 2185/1996 oraz (WE, Euratom) nr 1073/1999.

Porozumienia muszą wyraźnie upoważniać Komisję i Trybunał Obrachunkowy do wykonywania 2.

kompetencji kontrolnych na podstawie dokumentów oraz na miejscu w stosunku do wszystkich 

wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali środki wspólnotowe. Wyraźnie upoważniają

też Komisję do prowadzenia kontroli i inspekcji na miejscu, przewidzianych w rozporządzeniu 

(WE, Euratom) 2185/1996.

Wszelkie umowy wynikające z realizacji pomocy zabezpieczają prawa Komisji i Trybunału 3.

Obrachunkowego, zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu podczas i po zakończeniu realizacji 

umów. 

Artykuł 14

Zasady uczestnictwa i pochodzenia

W przyznawaniu zamówień publicznych lub dotacji finansowanych na podstawie niniejszego 1.

rozporządzenia mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne i prawne z państw członkowskich 

Wspólnoty Europejskiej objętych traktatami.

Udział w przyznawaniu zamówień publicznych lub dotacji finansowanych na podstawie 2.

niniejszego rozporządzenia mogą również brać wszystkie osoby fizyczne i prawne z:

każdego kraju będącego beneficjentem instrumentu przedakcesyjnego lub europejskiego −
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instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa,
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każdego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będącego −

członkiem UE; oraz

każdego innego państwa lub terytorium trzeciego, jeżeli ustanowiono wzajemny dostęp −

do pomocy zewnętrznej.

3. W przypadku działań podejmowanych w państwie trzecim uznanym za jeden z krajów najs

łabiej rozwiniętych zgodnie z kryteriami ustalonymi przez OECD, udział w przyznawaniu 

zamówień publicznych lub dotacji jest nieograniczony w skali globalnej.

4. Udział w przyznawaniu zamówień publicznych lub dotacji, a także zasady pochodzenia, są

otwarte - w razie przyjmowania środków zgodnie ze strategią określoną w art. 4 - dla każdej 

osoby fizycznej lub prawnej z kraju rozwijającego się lub będącego w trakcie przemian, 

zgodnie z definicją OECD, oraz jakiegokolwiek innego kraju kwalifikującego się do takiego 

udziału zgodnie ze strategią.

5. Uczestnictwo w przyznawaniu zamówień publicznych lub dotacji finansowanych na podstawie 

niniejszego rozporządzenia jest otwarte dla organizacji międzynarodowych.

6. Jeżeli działania finansowane na podstawie tego rozporządzenia są realizowane w sposób 

scentralizowany i pośredni przez organy lub jednostki państw członkowskich będące 

podmiotami prawa prywatnego oraz wykonujące zadania służby publicznej albo w sposób 

zdecentralizowany pod egidą krajów lub regionów partnerskich korzystających ze środków 

finansowych lub pośrednio przez organizacje międzynarodowe i regionalne, a zwłaszcza mi

ędzynarodowe instytucje finansowe, udział jednostki zarządzającej w procedurach 

przyznawania zamówień publicznych i dotacji jest otwarty dla osób fizycznych i prawnych 

z krajów mających dostęp do kontraktów i dotacji zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-5, 

a także z każdego innego kraju kwalifikującego się zgodnie z zasadami i procedurami jednostki 

zarządzającej.

7. Eksperci polecani w kontekście procedur przyznawania zamówień publicznych nie muszą spe

łniać określonych powyżej wymogów dotyczących obywatelstwa.

8. Wszystkie dostawy i materiały zakupione w ramach zamówień finansowanych na podstawie 

niniejszego rozporządzenia pochodzą ze Wspólnoty lub państwa kwalifikującego się zgodnie z 

ust. 2-6 powyżej.
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9. W konkretnych przypadkach można zezwolić na udział osób fizycznych i prawnych z państw 

lub terytoriów trzecich tradycyjnie powiązanych gospodarczo, handlowo lub geograficznie z pa

ństwem partnerskim. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Komisja może zezwolić na udział

osób fizycznych i prawnych z innych krajów lub na wykorzystanie dostaw i materiałów innego 

pochodzenia.

Artykuł 15

Finansowanie wstępne

Odsetki od finansowania wstępnego przyznanego beneficjentom są odliczane od płatności końcowej.

Artykuł 16

Dotacje
Zgodnie z art. 114 rozporządzenia (WE, Euratom) 1605/2002 dotacje mogą otrzymywać osoby 

fizyczne.

Artykuł 17

Środki finansowe oddawane do dyspozycji Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub innych po
średników finansowych

Środki finansowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 tiret piąte, są zarządzane przez pośredników 

finansowych, Europejski Bank Inwestycyjny lub każdy inny bank lub organizację zdolnych do zarz

ądzania tymi środkami. Komisja musi przyjąć przepisy wykonawcze do tego artykułu dla 

indywidualnych przypadków, obejmujące podział ryzyka, wynagrodzenie pośrednika 

odpowiedzialnego za realizację, wykorzystanie i windykację zysków z funduszu, jak również za 

zamknięcie operacji.

Artykuł 18

Ocena
Komisja regularnie ocenia wyniki prowadzonej polityki i programów oraz skuteczność

programowania, aby ustalić, czy cele zostały osiągnięte, co umożliwi jej również opracowywanie 

zaleceń w celu udoskonalenia przyszłych działań. Komisja przesyła komitetowi utworzonemu 

zgodnie z art. 20 odpowiednie sprawozdania oceniające.

Tytuł IV Postanowienia końcowe

Artykuł 19

Sprawozdanie
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Komisja bada postępy w realizacji działań podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie doroczne sprawozdanie z wykonania pomocy.

Sprawozdanie to jest również kierowane do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów. Sprawozdanie zawiera informacje za rok poprzedni dotyczące finansowanych 

działań, wyników monitorowania i ocen oraz realizacji zobowiązań i płatności budżetowych w 

podziale na państwa, regiony i sektory współpracy.

Artykuł 20

Komitet

1. Komisja jest wspomagana przez komitet składający się z przedstawicieli państw członkowskich, 

którego przewodniczącym jest przedstawiciel Komisji.

2. W razie odniesienia do niniejszego paragrafu stosuje się następującą procedurę:

- przedstawiciel Komisji przedstawia komitetowi projekt działań, które należy podjąć.

Komitet przedstawia swoją opinię na temat projektu w czasie wyznaczonym przez 

przewodniczącego, zależnie od pilności sprawy. W przypadku decyzji, które Rada musi 

przyjąć na wniosek Komisji, opinia zostaje podjęta większością, o której mowa w art. 118 

ust. 2 traktatu. Głosy przedstawicieli państw członkowskich w komitecie są ważone w 

sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu;

- Komisja przyjmuje środki, które mają natychmiastowe zastosowanie. Jeżeli jednak środki te 

nie są zgodne z opinią komitetu, Komisja niezwłocznie powiadamia o tym Radę. W takim 

przypadku Komisja może przesunąć o 30 dni przyjęcie środków, w sprawie których podjęła 

decyzję;
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- Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w okresie 

przewidzianym powyżej.

3. W razie odniesienia do niniejszego paragrafu stosuje się następującą procedurę:

- Przedstawiciel Komisji przedkłada komitetowi projekt dotyczący środków, jakie należy podj

ąć. Komitet przedstawia swoją opinię na temat projektu w czasie wyznaczonym przez 

przewodniczącego zależnie od pilności sprawy, zarządzając w razie potrzeby głosowanie;

- opinia zostaje odnotowana w protokole; ponadto każde państwo członkowskie ma prawo 

wnosić o umieszczenie w protokole swojego stanowiska.

- Komisja w najwyższym stopniu uwzględnia opinię przedstawioną przez komitet. Komisja 

informuje komitet o tym, w jaki sposób została uwzględniona jego opinia.

4. Komitet przyjmuje na wniosek przewodniczącego swój własny regulamin wewnętrzny, 

opracowany na podstawie standardowego regulaminu wewnętrznego opublikowanego 

w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. W swoim regulaminie wewnętrznym komitet 

ustanowi specjalne reguły konsultacji, umożliwiające Komisji przyjęcie, w razie potrzeby, 

specjalnych środków w drodze procedury nadzwyczajnej.

Stosujące się do Komisji zasady i warunki publicznego dostępu do dokumentów odnoszą się do 

komitetów.

Parlament Europejski jest regularnie informowany przez Komisję o działaniach komitetów.

W tym celu otrzymuje porządki obrad komitetów, wyniki głosowań, streszczenia obrad oraz 

wykazy organów i organizacji, do których należą osoby wyznaczone do reprezentowania państw 

członkowskich. 

5. Obserwator z Europejskiego Banku Inwestycyjnego może brać udział w pracach Komitetu 

dotyczących spraw tego banku.



9037/06 aga/KS/me 21
ZAŁĄCZNIK DG C II PL

Artykuł 21

Przegląd

Nie później niż 31 grudnia 2010 r. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające wykonanie rozporządzenia w okresie pierwszych trzech lat wraz 
z wnioskiem legislacyjnym wprowadzającym, w razie potrzeby, konieczne zmiany w instrumencie. 

Artykuł 22

Uchylenie

1. Poniższe instrumenty uchyla się z dniem 1 stycznia 2007 r.:

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 99/2000 z dnia 29 grudnia 1999 r. (TACIS) dotycz
ące świadczenia pomocy dla państw partnerskich w Europie Wschodniej i Azji Środkowej;

- decyzję Rady 1998/381 (WE, Euratom) z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie wkładu 
Wspólnoty Europejskiej do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na rzecz 
Funduszu Osłony Czernobyla;

- decyzję Rady 2001/824 (WE, Euratom) z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie dalszego wk
ładu Wspólnoty Europejskiej do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na rzecz 
Funduszu Osłony Czernobyla.

2. Uchylone instrumenty nadal mają zastosowanie do aktów prawnych i zobowiązań realizujących 
budżet na lata poprzedzające 2007 r.

Artykuł 23

Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. do 
dnia 31 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach cz
łonkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia […]

W imieniu Rady
Przewodniczący

_________________


