
DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 września 2007 r.

dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla
roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2007

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4147)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2007/610/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia
30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań
w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii
Europejskiej (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 akapit
pierwszy zdanie pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Warunki uprawy we francuskich departamentach zamor-
skich wymagają szczególnych działań dotyczących
uprawy zbóż. Do działań tych należą kosztowne dzia-
łania fitosanitarne.

(2) Decyzja Komisji 2007/609/WE z dnia 10 września
2007 r. w sprawie określenia działań kwalifikujących
się do finansowania przez Wspólnotę w ramach
programów zwalczania organizmów szkodliwych dla
roślin i produktów roślinnych we francuskich departa-
mentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (2)
określa działania kwalifikujące się do finansowania
przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania orga-
nizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych
we francuskich departamentach zamorskich oraz na
Azorach i Maderze.

(3) Władze Francji przedłożyły Komisji program określający
działania fitosanitarne. Program ten określa cele do osiąg-
nięcia, spodziewane wyniki, działania do przeprowa-
dzenia, ich czas trwania i koszt w celu otrzymania ewen-
tualnego wkładu finansowego Wspólnoty. Działania
określone w tym programie są zgodne z wymogami
decyzji 2007/609/WE.

(4) Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE)
nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie
finansowania wspólnej polityki rolnej (3) działania
z zakresu ochrony fitosanitarnej mają być finansowane
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Dla
celów kontroli finansowej tych działań zastosowanie
mają art. 9, 36 i 37 wspomnianego rozporządzenia.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Artykuł 1

Zatwierdza się wkład finansowy Wspólnoty do urzędowego
programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin
i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamor-
skich na 2007 r., przedstawionego w części A załącznika.

Wkład finansowy jest ograniczony do wysokości 60 % kwalifi-
kowalnych wydatków, przedstawionych w części B załącznika,
przy czym maksymalna kwota wynosi 224 700 EUR (bez VAT).

Artykuł 2

1. Zaliczka w wysokości 100 000 EUR zostanie wypłacona
w terminie 60 dni po otrzymaniu przedłożonego przez Francję
wniosku o płatność.

2. Pozostała kwota wkładu finansowego podlega wypłacie
pod warunkiem przedstawienia Komisji końcowego sprawoz-
dania z wdrożenia w formie elektronicznej do dnia 15 marca
2008 r.

Sprawozdanie to zawiera:

a) zwięzłą techniczną ocenę całości programu, w tym stopnia
osiągnięcia fizycznych i ilościowych celów oraz osiągniętego
postępu, oraz ocenę natychmiastowych rezultatów fitosani-
tarnych i ekonomicznych;

PLL 242/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.9.2007

(1) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006,
str. 13).

(2) Patrz str. 20 Dz.U.

(3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95
z 5.4.2007, str. 1).



b) sprawozdanie finansowe dotyczące kosztów, określające
rzeczywiście poniesione wydatki w podziale na podpro-
gramy i działania.

3. W stosunku do orientacyjnego podziału budżetu, przed-
stawionego w części B załącznika, Francja może dostosować
podział finansowania pomiędzy poszczególne działania
w ramach jednego podprogramu w granicach 15 % wkładu
finansowego Wspólnoty dotyczącego tego podprogramu, pod
warunkiem że nie zostanie przekroczona łączna kwota kosztów
kwalifikowalnych określonych dla programu oraz nie zagrozi to
realizacji głównych celów programu.

Francja informuje Komisję o wszelkich dokonanych dostosowa-
niach.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 września 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Program i orientacyjny podział budżetu na 2007 r.

CZĘŚĆ A

Program

Program składa się z trzech podprogramów:

1) podprogram dla departamentu Martyniki:

a) działanie 1.1: ocena fitosanitarna i diagnostyka przeprowadzana przy pomocy regionalnego laboratorium i jego
mobilnej jednostki („labo vert”);

b) działanie 1.2: badanie bioróżnorodności w gospodarstwach owocowych lub warzywnych;

2) podprogram dla departamentu Gujany:

a) działanie 2.1: utworzenie rolniczego fitosanitarnego systemu ostrzegania w zakresie upraw ryżu;

b) działanie 2.2: wzmocnienie możliwości diagnostycznych dzięki wykorzystaniu regionalnego laboratorium i jego
mobilnej jednostki („labo vert”);

3) podprogram dla departamentu Gwadelupy:

a) działanie 3.1: stworzenie sieci nadzoru w odniesieniu do muszek owocowych;

b) działanie 3.2: badanie i działania w odniesieniu do żółtaczkowego zamierania palm kokosowych;

c) działanie 3.3: zarządzanie ryzykiem wprowadzenia szkodliwych organizmów wskutek działalności turystycznej;

d) działanie 3.4: stworzenie metody biologicznego oczyszczania gleb zanieczyszczonych chlordekonem
i heksachlorocykloheksanem (HCH);

e) działanie 3.5: ukierunkowane zwalczanie mrówki grzybiarki.

PLL 242/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.9.2007



CZĘŚĆ B

Orientacyjny podział budżetu

(w euro), z określeniem oczekiwanych wyników

Podprogramy Rodzaj wyniku (U: świadczenie usług; B: badanie lub praca badawcza)
Wydatki
kwalifiko-
walne

Wkład
krajowy Wkład WE

Martynika

Działanie 1.1 Diagnostyka fitosanitarna w terenie (U) 75 000

Działanie 1.2 Badanie nad bioróżnorodnością i korzystnymi środkami pomoc-
niczymi (B)

40 500

Suma cząst-
kowa

115 500 46 200 69 300

Gujana

Działanie 2.1 Wzorcowy fitosanitarny system ostrzegania (B) 110 000

Działanie 2.2 Diagnostyka fitosanitarna w terenie (U) 25 000

Suma cząst-
kowa

135 000 54 000 81 000

Gwadelupa

Działanie 3.1 Stworzenie sieci nadzoru muszek owocowych (B) 28 000

Działanie 3.2 Sprawozdanie z badania dotyczącego choroby oraz przekazanie
producentom informacji o zagrożeniach fitosanitarnych (U)

12 000

Działanie 3.3 Informowanie opinii publicznej o zagrożeniu wprowadzeniem
szkodliwych organizmów (U)

28 000

Działanie 3.4 Stworzenie metody biologicznego oczyszczania zanieczyszczo-
nych gleb (B)

15 000

Działanie 3.5 Badanie nad możliwościami zintegrowanego zwalczania szkodli-
wego organizmu (B)

41 000

Suma cząst-
kowa

124 000 49 600 74 400

Ogółem 374 500 149 800 224 700
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