
A BIZOTTSÁG 1754/2006/EK RENDELETE

(2006. november 28.)

a közösségi pénzügyi támogatásnak az állati takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az
állategészségügyi ágazattal foglalkozó közösségi referencialaboratóriumoknak történő odaítélési

módozatainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június
26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 28.
cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A közösségi referencialaboratóriumok a közösségi állat-
egészségügyi jogszabályokban és a takarmány- és élelmi-
szerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kímé-
letére vonatkozó szabályok követelményeinek történő
megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott
hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i
882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
letben (2) meghatározott feladatokat és kötelességeket
látják el.

(2) A 882/2004/EK rendelet 32. cikkének (7) bekezdése
szerint a közösségi referencialaboratóriumoknak a
90/424/EGK határozat 28. cikkével összhangban közös-
ségi pénzügyi hozzájárulás nyújtható.

(3) A 90/424/EGK határozat 28. cikke alapján pénzügyi
támogatásban részesülő közösségi referencialaboratóri-
umok kiadásainak támogathatóságára vonatkozó feltéte-
leket, valamint a kiadások benyújtására és a pénzügyi
ellenőrzések végrehajtására vonatkozó eljárásokat a
156/2004/EK bizottsági rendelet (3) állapítja meg.

(4) A referencialaboratóriumok tevékenységeihez nyújtott
éves közösségi pénzügyi támogatás szintjéről minden
évben a közegészségüggyel, az állat-egészségüggyel és a
szermaradványokkal kapcsolatos állat-egészségügyi intéz-
kedések területén hozott különleges állat-egészségügyi
határozattal döntenek.

(5) Mivel a 156/2004/EK rendeleten számos módosítást kell
végezni, a rendeletet az egyértelműség érdekében helyet-
tesíteni kell, figyelembe véve a 882/2004/EK rendeletet.

(6) E módosítások a következők: be kell emelni a rendeletbe
egy partnerségi egyezményt, amely meghatározza az
egyes felek szerepét és felelősségét, illetve egy specifikus
egyezményt; naprakésszé kell tenni a hozzáadottérték-
adóra (HÉA) vonatkozó rendelkezéseket és aktualizálni
kell a kiküldetésekkel és szemináriumokkal kapcsolatos
költségeket.

(7) A fent említett partnerségi egyezményt öt évre kell kötni,
ami lehetővé teszi, hogy működőképes nemzeti referen-
cialaboratórium-hálózat alakuljon ki újabb szakterüle-
teken, hogy új elemzési módszerek szülessenek, illetve
hogy megvalósuljon a nemzeti referencialaboratóriumok
teljesítményeinek pontos értékelése.

(8) A józan pénzügyi irányítás megköveteli, hogy e rende-
letet a 2007. év elejétől alkalmazzák. A laboratóriumok
azonban e rendelet rendelkezései szerint módosíthatják a
2007-es tevékenységre vonatkozó előzetes költségveté-
süket.

(9) Pénzügyi ellenőrzés céljából a közös agrárpolitika finan-
szírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK
tanácsi rendelet (4) 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,
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(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/53/EK határozattal
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E rendelet megállapítja a referencialaboratóriumok (a továb-
biakban: laboratóriumok) tevékenységeihez nyújtott, a
90/424/EGK határozat 28. cikkében és a 882/2004/EK rendelet
32. cikkében meghatározott közösségi pénzügyi támogatás,
illetve a szemináriumok szervezéséhez nyújtott közösségi pénz-
ügyi támogatás odaítélési módozatait.

2. cikk

Partnerségi keretegyezmény

A Bizottság és a laboratórium kapcsolatát partnerségi egyez-
mény irányítja. A partnerségi egyezmény időtartama öt év, és
az egyezményt több évre szóló munkaprogram kíséri.

3. cikk

A tervbe vett tevékenységek és az előzetes költségvetés

(1) A közösségi referencialaboratóriumok minden „n” naptári
év szeptember 1-je előtt bemutatják az „n + 1” naptári évre
tervezett közösségi tevékenységeket, és a Bizottság rendelkezé-
sére bocsátják az e tevékenységekre vonatkozó kiadások előzetes
költségvetését.

A 2007-es költségvetési évet illetően a 156/2004/EK rendelet 1.
cikkében meghatározott rendelkezések szerint benyújtott
előzetes költségvetés úgy tekintendő, mint amelyet e rendelet
szerint nyújtottak be. A laboratóriumok 2006. december
15-ig e rendelet rendelkezései szerint módosításokat nyújt-
hatnak be ezen előzetes költségvetéssel kapcsolatban.

(2) A laboratóriumok az I. mellékletnek megfelelően, elektro-
nikus formában nyújtják be az előzetes költségvetést.

4. cikk

Specifikus egyezmény

(1) A pénzügyi támogatás odaítéléséről szóló éves határozat
bizottsági elfogadása után a felek között specifikus egyezmény
megkötésére kerül sor. Ez az egyezmény többek között a támo-
gatás összegét és a társfinanszírozás arányát állapítja meg.

(2) Bárminemű kifizetés előzetes feltétele, hogy a felek
aláírják ezt az egyezményt.

5. cikk

Előfinanszírozás

Miután a felek aláírták a specifikus egyezményt, a kedvezmé-
nyezett kérésére a laboratórium tevékenységére és a szeminári-
umok megszervezésére odaítélt teljes összeg 70 %-a előfinanszí-
rozásként kiutalható.

6. cikk

A támogatás kifizetése

Amennyiben a jóváhagyott munkaprogramokat hatékonyan
végrehajtják és a kedvezményezett a 10. és 14. cikkben említett
jelentéseket az e cikkekben meghatározott határidőn belül
közzéteszi, a laboratórium tevékenységére és a szemináriumok
szervezésére odaítélt közösségi pénzügyi támogatás egyenlegét
vagy teljes összegét a fent említett jelentések jóváhagyása után
átutalják.

7. cikk

Igazoló dokumentumok

(1) A kedvezményezett hét évig megőrzi a közösségi pénz-
ügyi támogatásban részesülő tevékenységhez kapcsolódó igazoló
dokumentumok (különösen a számlák, a fizetési igazolások, a
jelenléti ívek, a mintaszállításra és a kiküldetésekre vonatkozó
dokumentumok) hitelesített másolatát.

(2) A kedvezményezett analitikus költségelszámolási rendsze-
rében rögzíti a Bizottsághoz benyújtott kiadásokat, és ellenőr-
zési célokból hét évig minden eredeti dokumentumot megőriz.

(3) A visszatérítés iránti kérelemben foglalt összköltségeket
igazoló dokumentumokat kérelemre eljuttatják a Bizottsághoz.

8. cikk

Ellenőrzések

Pénzügyi ellenőrzés céljából a közös agrárpolitika finanszírozá-
sáról szóló 1290/2005/EK rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell
alkalmazni.

II. FEJEZET

A LABORATÓRIUMOK TEVÉKENYSÉGEI

9. cikk

Támogathatóság

(1) A laboratórium működésének vonatkozásában a személy-
zethez, az alvállalkozók szerződtetéséhez, a munkaeszközökhöz,
a fogyóeszközökhöz, az összehasonlító vizsgálatok mintáinak
szállításához, a kiküldetésekhez és az általános költségekhez
kapcsolódó kiadások támogathatók.
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(2) Az (1) bekezdésben említett kiadások a pénzügyi támo-
gatás odaítélésére vonatkozó éves bizottsági határozatban rögzí-
tett korlátokon belül és a II. mellékletben meghatározott támo-
gathatósági szabályok szerint támogathatók.

(3) A Bizottság előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni
bárminemű módosításhoz, amely egy adott tétel összegének
legalább 10 %-os növekedését eredményezné.

10. cikk

A laboratóriumok tevékenységeire vonatkozó jelentések
benyújtása

(1) A III. mellékletnek megfelelően kiállított pénzügyi jelen-
tést, valamint a laboratóriumok tevékenységeire vonatkozó és az
igazgató által hitelesített technikai jelentést legkésőbb annak az
időszaknak a végét követő év március 31-én kell feladni,
amelyre a pénzügyi támogatást odaítélték (a postai bélyegzőn
szereplő dátum a hiteles).

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben előírt határidőt nem
tartják be, a pénzügyi támogatás április 1-jén 25 %-kal, május
1-jén 50 %-kal, június 1-jén 75 %-kal, július 1-jén pedig 100 %-
kal csökken.

11. cikk

A nemzeti pénznemben benyújtott kérelmeknél
alkalmazandó átváltási árfolyam

A nemzeti pénznemben benyújtott, az előfinanszírozás és az
egyenlegek kifizetésére irányuló kérelmekre vonatkozó átváltási
árfolyam az „n” hónapban az „n” hónap első napján az Európai
Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett árfolyam, vagy
az azt megelőző első olyan napon közzétett árfolyam, amelyen
átváltási árfolyamot állapítottak meg.

12. cikk

Hozzáadottérték-adó

Támogatható kiadásnak számít a kedvezményezett által lerótt és
vissza nem téríthető hozzáadottérték-adó, amennyiben a
kedvezményezett a 4. cikkben említett specifikus egyezmény
aláírásakor benyújtja a tagállam pénzügyminisztériuma vagy
ezzel egyenértékű hatósága által kiállított igazolást, amely bizo-
nyítja, hogy a kedvezményezett nem köteles adót fizetni, vagy
csak részben köteles adót fizetni, illetve hogy a laboratórium
által képviselt tevékenységi ágazat nem kötelezhető adófizetésre.

III. FEJEZET

SZEMINÁRIUMOK SZERVEZÉSE

13. cikk

Támogathatóság

(1) A szemináriumok szervezésének vonatkozásában legfel-
jebb 32 szemináriumi résztvevő (akik között tagállamonként
legalább egy meghívottnak kell lennie) utazási költségeihez és
napidíjaihoz kapcsolódó kiadások támogathatók.

(2) Az (1) bekezdésben említett kiadások a pénzügyi támo-
gatás odaítélésére vonatkozó éves bizottsági határozatban rögzí-
tett korlátokon belül és a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi
rendeletben (1) rögzített, az Európai Közösségek tisztviselőinek
személyzeti szabályzata VII. melléklete 3F. szakaszában megha-
tározott szabályok szerint támogathatók.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől való eltérésről megfelelően indo-
kolt esetben, a pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozó éves
bizottsági határozat alapján lehet határozni.

14. cikk

A szemináriumokra vonatkozó pénzügyi jelentés
benyújtása

(1) A szemináriumokkal kapcsolatos, a IV. mellékletnek
megfelelően kiállított pénzügyi jelentést, valamint az igazgató
által hitelesített technikai jelentést legkésőbb a szemináriumot
követő második hónap végéig kell feladni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben előírt határidőt nem
tartják be, a pénzügyi támogatás a dokumentumok benyújtá-
sának rendes időpontjához viszonyított egy hónapos késés
esetén 25 %-kal, két hónapos késés esetén 50 %-kal, három
hónapos késés esetén 75 %-kal, négy hónapos késés esetén
pedig 100 %-kal csökken.

15. cikk

A nemzeti pénznemre szólóan kiállított kérelmekre
vonatkozó átváltási árfolyam

A nemzeti pénznemre szólóan kiállított, az előfinanszírozás és
az egyenlegek kifizetésére irányuló kérelmekre vonatkozó átvál-
tási árfolyam a szeminárium havának első napján az Európai
Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett árfolyam,
vagy az azt megelőző első olyan napon közzétett árfolyam,
amelyen átváltási árfolyamot állapítottak meg.
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IV. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 156/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat e
rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni.

17. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdése ugyanakkor e
rendelet hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 28-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

(3. cikk (2) bekezdés)

A KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEKET ÉRINTŐ LABORATÓRIUMI KIADÁSOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES
KÖLTSÉGVETÉS

… JANUÁR 1-TŐL DECEMBER 31-IG

A közösségi referencialaboratórium neve és címe:

A támogatás átutalásánál használt bankszámla száma:

Fontos megjegyzés: Valamennyi költséget nemzeti pénznemben kell megadni.

1. SZEMÉLYZET

Kategória (1) Státusz (2) Bruttó havi jövedelem (3) A projektre szánt idő
(napokban) (4)

Támogatható költségek
összesen

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …

2. ALVÁLLALKOZÓK SZERZŐDTETÉSE

Leírás Költség (HÉA nélkül) HÉA Összköltség

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány …

3. MUNKAESZKÖZÖK

Leírás Költség/érték
(HÉA nélkül) HÉA Összköltség/

összérték

A vásárlás
vagy a

bérbevétel
időpontja

A kiszállítás
időpontja

A
projekthez

való
felhasználás
aránya (%)

Az éves
amortizáció
nagysága

2.1. Az érintett időszak
alatt beszerzendő
eszköz

2.2. Az érintett időszak
előtt beszerzett
eszköz

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …

4. FOGYÓESZKÖZÖK

Leírás (típusonként) (5) Költség (HÉA nélkül) HÉA Összköltség

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …

(1) A kategóriát a projekten dolgozó valamennyi személy esetében meg kell jelölni: senior kutató, junior kutató, technikus stb.
(2) Tisztviselő, szerződéses alkalmazott stb. – a szerződéses alkalmazottak esetében fel kell tüntetni a szerződés kezdetének és végének az

időpontját.
(3) Tényleges bruttó havi jövedelem (nem pedig bértáblázat alapján megadott jövedelem), beleértve a fizetési igazoláson megjelenő szociális

és egyéb járulékokat.
(4) A számítás alapja: 220 nap/év.
(5) Példák: reagensek, kísérleti állatok, kis laboratóriumi eszközök stb.
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5. ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK

Leírás Költség (HÉA nélkül) HÉA Összköltség

6. KIKÜLDETÉSEK

Leírás Utazás Szálloda Ott-tartózkodás Összesen

7. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

A kiadások teljes összege (az 1–6. rovat összege):

Általános költségek: 7 %

Üzemeltetési kiadások összesen:

8. SZEMINÁRIUM

Költség

A résztvevők utazási költsége:

A résztvevőknek kifizetendő napidíj:

A szemináriumhoz kapcsolódó kiadások teljes összege:
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II. MELLÉKLET

(9. cikk (2) bekezdés)

A személyzettel, az alvállalkozók szerződtetésével a munkaeszközökkel, a fogyóeszközökkel, az összehasonlító
vizsgálatok mintáinak szállításával, a kiküldetésekkel és az általános költségekkel kapcsolatos kiadásokra

alkalmazandó támogathatósági szabályok

1. S z e m é l y z e t

A személyzeti költségek (tekintet nélkül a beosztásra) azon személyek ténylegesen kifizetett bérköltségére (díjazás,
munkabér, szociális járulékok, nyugdíjjárulékok) korlátozódnak, akik az elfogadott munkaprogramban meghatáro-
zottak szerint teljesen vagy részben közösségi feladatokat látnak el.

A személyzet közösségi feladatokra szánt teljes munkaidejét fel kell jegyezni és legalább 220 nap/év alapján kell
igazolni. A kedvezményezett kijelölt projektvezetője vagy megfelelően felhatalmazott vezető beosztású munkatársa ezt
havonta legalább egyszer elvégzi.

2. A l v á l l a l k o z ó k s z e r z ő d t e t é s e

A visszatérítés az érintett időszakban felmerülő tényleges költségeken alapul. A kedvezményezettnek fel kell tüntetnie a
különböző tételeknek az alvállalkozók szerződtetéséhez kapcsolódó laboratóriumi költségvetésben szereplő százalékos
arányát is.

3. M u n k a e s z k ö z ö k

A vásárolt, bérelt vagy lízingelt felszerelés közvetlen költségként elszámolható. A bérelt vagy lízingelt felszereléshez
kapcsolódó visszatéríthető összeg nem haladhatja meg azt az összeget, amennyiért a felszerelést a vizsgálat idejére meg
lehetett volna vásárolni. A visszatéríthető költségeket a következőképpen kell kiszámítani:

A × C × D
B

A = az az időtartam, ameddig a projekthez a munkaeszközöket használják (a szállítás dátumától kezdve és hóna-
pokban kifejezve)

B = 60 hónapra számított amortizáció (a 25 000 eurónál kevesebbe kerülő informatikai berendezések esetén 36
hónapra számított értékcsökkenés)

C = a munkaeszközök ára

D = az eszközök százalékban kifejezett használata a projekthez.

4. F o g y ó e s z k ö z ö k

A visszatérítés az érintett időszakban felmerülő tényleges költségeken alapul. A kedvezményezettnek fel kell tüntetnie a
különböző tételeknek a fogyóeszközökhöz kapcsolódó laboratóriumi költségvetésben szereplő százalékos arányát is.

Minden más, az igazgatással, a 6. pont szerinti kiküldetésektől eltérő szolgálati utakkal, valamint titkársági munkával
kapcsolatos kiadás az „általános költségek” tétel alá tartozik.

5. A z ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k m i n t á i n a k s z á l l í t á s a

A visszatérítés az összehasonlító vizsgálatok keretében történő mintaszállítás során felmerülő tényleges költségeken
alapul.

6. K i k ü l d e t é s e k

A laboratóriumi személyzetnek az elfogadott munkaprogramban említett kiküldetései során felmerülő utazási és
tartózkodási költségeit a 13. cikk (2) bekezdésében említett feltételek szerint kell megtéríteni.

7. Á l t a l á n o s k ö l t s é g e k

Az 1–6. rovatban felsorolt közvetlen költségek alapján számított ténylegesen visszatéríthető költségek 7 %-át kitevő
átalányösszeget kell automatikusan megtéríteni.
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III. MELLÉKLET

HITELESÍTETT PÉNZÜGYI JELENTÉS

(10. cikk (1) bekezdés)

…/…/…-tól …/…/…-ig

Alkalmazott átváltási árfolyam: (1 EUR = …)

A határozat száma:

A kedvezményezett neve és címe:

Az éves közösségi pénzügyi támogatás felső határa:

Kiadási kategóriák Az időtartamra vonatkoztatott összeg
(nemzeti pénznemben)

1. Személyzet

2. Alvállalkozók szerződtetése

3. Munkaeszközök

4. Fogyóeszközök

5. Összehasonlító vizsgálatok

6. Kiküldetések

Részösszeg:

7. Általános költségek (7 %)

Összesen:

A kedvezményezett igazolása

Igazoljuk, hogy

— a fent említett kiadások a határozatban megfogalmazott feladatokkal kapcsolatosak, és nélkülözhetetlenek voltak e
feladatok megfelelő végrehajtásához,

— e kiadások ténylegesek, pontosan lettek elkönyvelve és a 2006/1754/EK rendeletben szereplő rendelkezéseknek
megfelelően támogathatók,

— az e költségeket alátámasztó összes igazoló dokumentum ellenőrzés céljára rendelkezésre áll,

— a Bizottság által odaítélt támogatással semmilyen nyereséget nem termelünk.

Kelt: Kelt:

A technikai igazgató neve: Felelős pénzügyi személy:

Aláírás: Aláírás:
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KATEGÓRIÁK SZERINTI MEGOSZLÁS

(nemzeti pénznemben)

1. SZEMÉLYZET

Kategória Státusz Bruttó havi jövedelem A projektre szánt idő
(napokban)

Támogatható költségek
összesen

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …

2. ALVÁLLALKOZÓK SZERZŐDTETÉSE

Leírás Szállító Költség (HÉA nélkül) HÉA Összköltség

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …

3. MUNKAESZKÖZÖK

Leírás Költség/érték
(HÉA nélkül) HÉA Összköltség/

összérték

A vásárlás
vagy a

bérbevétel
időpontja

A kiszállítás
időpontja

A
projekthez
való felhasz-
nálás aránya

(%)

Az éves
amortizáció
nagysága

2.1. Az érintett
időszak alatt
beszerzendő
eszköz

2.2. Az érintett
időszak előtt
beszerzett eszköz

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …

4. FOGYÓESZKÖZÖK

Leírás (az egyes kiadások
részletei (1)) Szállító Költség (HÉA nélkül) HÉA Összköltség

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …

5. ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK

Leírás Szállító Költség (HÉA nélkül) HÉA Összköltség

(1) Az egyes kiadásokat külön sorban kell feltüntetni.
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6. KIKÜLDETÉSEK

Leírás Utazás Szálloda Ott-tartózkodás Összesen

7. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

A kiadások teljes összege (az 1–6. rovat összege):

Általános költségek: 7 %

8. ÖSSZESEN

A tevékenységhez kapcsolódó kiadások teljes összege:
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IV. MELLÉKLET

A SZEMINÁRIUMOKKAL KAPCSOLATOS PÉNZÜGYI JELENTÉS

(14. cikk (1) bekezdés)

.............................. szóló szeminárium

Időpont: 200…/…/

A szeminárium kezdetének időpontja: …: …

A szeminárium végének időpontja: …: …

A határozat száma:

A kedvezményezett neve és címe:

A támogatás felső határa:

Alkalmazott átváltási árfolyam: (1 EUR = …)

Résztvevők Utazás Juttatások

Utazás + juttatások
összege

Név
Vonat, repü-
lőgép vagy

autó

Nemzeti
pénznemben Euróban Napok száma Napidíj Összesen

euróban

Összesen

A kedvezményezett igazolása

Igazoljuk, hogy

— e kiadások ténylegesek, pontosan lettek elkönyvelve és a 1754/2006/EK rendeletben szereplő rendelkezéseknek
megfelelően támogathatók,

— az e költségeket alátámasztó összes igazoló dokumentum ellenőrzés céljára rendelkezésre áll,

— a Bizottság által odaítélt támogatással semmilyen nyereséget nem termelünk.

Kelt: Kelt:

A technikai igazgató neve: Felelős pénzügyi személy:

Aláírás: Aláírás:
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