
DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane przez Niemcy,
Niderlandy i Słowenię, służące zwalczaniu organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów

roślinnych w 2008 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1013)

(Jedynie teksty w języku niderlandzkim, niemieckim i słoweńskim są autentyczne)

(2009/147/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja
2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem
do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub
produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we
Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 23,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE wkład finansowy
Wspólnoty może być przyznany państwom członkow
skim na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych
z niezbędnymi środkami, które zostały podjęte lub
mają być podjęte w celu zwalczenia organizmów szkod
liwych wprowadzanych z krajów trzecich lub z innych
obszarów Wspólnoty, aby je wytępić lub, jeżeli nie jest to
możliwe, powstrzymać ich rozprzestrzenienie się.

(2) Niemcy, Niderlandy i Słowenia ustanowiły programy
działań zmierzające do zwalczenia organizmów szkodli
wych dla roślin wprowadzanych na ich terytoria.
W ramach tych programów określone zostały cele do
spełnienia, podejmowane środki oraz ich czas trwania
i koszty. Niemcy, Niderlandy i Słowenia wystąpiły
z wnioskiem o przyznanie wkładu finansowego Wspól
noty na rzecz tych programów w terminie wyznaczonym
dyrektywą 2000/29/WE i zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1040/2002 z dnia 14 czerwca
2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowa
dzenia w życie przepisów odnoszących się do przyzna
wania udziału finansowego Wspólnoty w zakresie
kontroli fitosanitarnej oraz uchylające rozporządzenie
(WE) nr 2051/97 (2).

(3) Informacje techniczne dostarczone przez Niemcy, Nider
landy i Słowenię umożliwiły Komisji dokładną
i wszechstronną analizę sytuacji i wyciągnięcie wniosku,
że warunki dla przyznania wkładu finansowego Wspól
noty, ustanowione w szczególności w art. 23 dyrektywy
2000/29/WE, zostały spełnione. W związku
z powyższym należy wnieść wkład finansowy Wspólnoty
w celu pokrycia wydatków na wspomniane programy.

(4) Wkład finansowy Wspólnoty może wynieść do 50 %
wydatków kwalifikowalnych. Jednakże zgodnie
z art. 23 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 2000/29/WE,
wskaźnik wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz
części programu zwalczania Diabrotica virgifera virgifera
Le Conte przedstawionego przez Niderlandy powinien
zostać zmniejszony, ponieważ programowi zgłoszonemu
przez to państwo członkowskie został już przyznany
wkład Wspólnoty na mocy decyzji Komisji
2007/877/WE (3).

(5) Zgodnie z art. 24 dyrektywy 2000/29/WE Komisja
ustala, czy wprowadzenie organizmów szkodliwych
zostało spowodowane nieodpowiednimi badaniami lub
inspekcjami i podejmuje działania wymagane na
podstawie przeprowadzonej weryfikacji.

(6) 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 (4) środki
z zakresu ochrony fitosanitarnej finansowane są
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Do
celów kontroli finansowej tych działań stosuje się
art. 9, 36 i 37 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2002, s. 38.

(3) Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 51.
(4) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się przyznanie wkładu finansowego
Wspólnoty na rok 2008 w wydatkach poniesionych przez
Niemcy, Niderlandy i Słowenię związanych z niezbędnymi dzia
łaniami, zgodnie z art. 23 ust. 2 dyrektywy 2000/29/WE, oraz
podjętymi w celu zwalczenia organizmów objętych programami
zwalczania, określonymi w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1. Całkowita kwota wkładu finansowego, o którym mowa
w art. 1, wynosi 871 953 EUR.

2. Maksymalne kwoty wkładu finansowego Wspólnoty
w przypadku każdego programu zwalczania są wskazane
w załączniku.

Artykuł 3

Kwota wkładu finansowego Wspólnoty określona w załączniku
zostanie wypłacona pod następującymi warunkami:

a) dostarczone zostaną dowody na potwierdzenie
podjętych działań, zgodnie z przepisami określonymi
w rozporządzeniu (WE) nr 1040/2002;

b) zainteresowane państwo członkowskie przedłoży Komisji
wniosek o wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty, zgodnie
z przepisami określonymi w art. 5 rozporządzenia (WE) nr
1040/2002.

Wypłata udziału finansowego Wspólnoty pozostaje bez
uszczerbku dla weryfikacji przeprowadzanej przez Komisję na
mocy art. 24 dyrektywy 2000/29/WE.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej
Niemiec, Królestwa Niderlandów oraz do Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

PROGRAMY ZWALCZANIA

Sekcja I — Programy, w przypadku których wkład finansowy Wspólnoty odpowiada 50 % wydatków kwali
fikowalnych

Państwo członkow
skie

Zwalczane orga
nizmy szkodliwe Dotknięte rośliny Rok

Wydatki kwalifiko
walne
(EUR)

Maksymalny wkład
Wspólnoty

(EUR) na program

Niemcy, Badenia-
Wirtembergia

Diabrotica virgifera Zea mays 2007 481 817 240 908

Niemcy, Bawaria Diabrotica virgifera Zea mays 2007 197 319 98 659

Niderlandy Diabrotica virgifera Zea mays 2006 125 320 62 660

Niderlandy PSTVd Brugmansia spp,
Solanum jasmi

noides

2006, 2007 687 606 343 803

Niderlandy TRSV Hemerocallis spp,
Iris spp.

2006 148 589 74 294

Słowenia Dryocosmus kurip
hilus

Castanea sp. 2007 41 307 20 653

Sekcja II — Programy, w których przypadku stawki wkładu finansowego Wspólnoty różnią się po zastoso
waniu współczynnika degresyjnego

Państwo człon
kowskie

Zwalczane
organizmy
szkodliwe

Dotknięte
rośliny Rok a

Wydatki kwali
fikowalne
(EUR)

Wskaźnik
(%)

Maksymalny
wkład Wspól

noty
(EUR)

Niderlandy Diabrotica
virgifera

Zea mays 2007 3 68 837 45 30 976

Całkowity wkład Wspólnoty (EUR) 871 953

Legenda:

a = rok realizacji programu zwalczania.
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