
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin 
i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320) 

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) 

(2010/52/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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) W decyzji Komisji 2007/609/WE z dnia 10 września 
2007 r. w sprawie określenia środków 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 ) okre 
ślono środki kwalifikujące się do otrzymania wkładu 
finansowego Unii w ramach programów zwalczania 
organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślin
nych we francuskich departamentach zamorskich oraz na 
Azorach i Maderze. 

(2) Władze Francji przedłożyły Komisji program na rok 
2010 określający środki w zakresie ochrony zdrowia 
roślin we francuskich departamentach zamorskich. 
Program ten określa cele do osiągnięcia, spodziewane 
wyniki, środki, które zostaną podjęte, ich czas trwania 
i koszt w celu ewentualnego otrzymania wkładu finan
sowego Unii. Środki określone w tym programie speł
niają wymogi decyzji 2007/609/WE. Komisja uznaje 
zatem, że spełniono wymogi art. 17 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 247/2006. 

(3) 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 ) wkłady finan
sowe Unii na rzecz środków w zakresie ochrony zdrowia 
roślin mają być finansowane z Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji. Dla celów kontroli finansowej 
tych środków zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 wspom
nianego rozporządzenia. 

(4) Zgodnie z art. 75 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozpo
rządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 4 ) oraz 
art. 90 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 
2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól
nego Wspólnot Europejskich ( 5 ) zaciągnięcie zobowiązań 
z budżetu Unii jest poprzedzane decyzją w sprawie 
finansowania przyjętą przez instytucję lub organ, 
któremu przekazano uprawnienia, i określającą istotne 
składniki działania powodujące wydatki. 

(5) Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso
wania dotyczącą wydatków wymienionych we wnioskach 
o współfinansowanie złożonych przez państwa człon
kowskie. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdza się wkład finansowy Unii do urzędowego programu 
zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów 
roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na 
2010 r., przedstawionego w części A załącznika. 

Wkład finansowy jest ograniczony do maksymalnej wysokości 
60 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, przedstawio
nych w części B załącznika, przy czym maksymalna kwota 
wynosi 240 000 EUR (bez VAT). 

Artykuł 2 

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

2. Pozostała kwota wkładu finansowego podlega wypłacie 
pod warunkiem przedstawienia Komisji końcowego sprawo
zdania z realizacji programu w formie elektronicznej do dnia 
15 marca 2011 r.
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( 1 ) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 242 z 15.9.2007, s. 20. 
( 3 ) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. 

( 4 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.



Sprawozdanie to zawiera: 

a) zwięzłą techniczną ocenę całości programu, w tym stopnia 
osiągnięcia fizycznych i jakościowych celów oraz osiągnię
tego postępu, oraz ocenę natychmiastowych rezultatów fito
sanitarnych i ekonomicznych; oraz 

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

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

Francja informuje Komisję o wszelkich dokonanych dostosowa
niach. 

Artykuł 3 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Francuskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

PROGRAM I ORIENTACYJNY PODZIAŁ BUDŻETU NA 2010 R. 

CZĘŚĆ A 

Program 

Program składa się z czterech podprogramów: 

1) podprogram międzydepartamentalny: 

Środek 1: opracowanie metod wykrywania szkodliwych organizmów, opartych na ilościowej reakcji łańcuchowej 
polimerazy (PCR); 

2) podprogram dla departamentu Martyniki: 

Środek 2: badania fitosanitarne i szkolenia dla pracowników szkółek; 

3) podprogram dla departamentu Gujany: 

Środek 3: zarządzanie rolniczym fitosanitarnym systemem ostrzegania w zakresie upraw ryżu; 

4) podprogram dla departamentu Gwadelupy: 

a) Środek 4.1: zarządzanie siecią nadzoru w odniesieniu do muszek owocowych; 

b) Środek 4.2: badania fitosanitarne w sektorze produkcji pomidorów; 

c) Środek 4.3: zarządzanie ryzykiem wprowadzenia szkodliwych organizmów poprzez działalność turystyczną. 

CZĘŚĆ B 

Orientacyjny podział budżetu, z określeniem oczekiwanych wyników 

(w EUR) 

Podprogramy Wyniki 
(U: świadczenie usług, B: badania lub analizy) 

Wydatki 
kwalifikowalne 

Krajowy wkład 
finansowy 

Maksymalny wkład 
finansowy Unii 

Podprogram między
departamentalny 

Środek 1 Metoda Ilościowa PCR (B) 120 000 48 000 72 000 

Suma cząstkowa 120 000 48 000 72 000 

Martynika 

Środek 2 Badania fitosanitarne i szkolenia dla 
pracowników szkółek (U) 

110 000 44 000 66 000 

Suma cząstkowa 110 000 44 000 66 000 

Gujana 

Środek 3 Zarządzanie rolniczym fitosanitarnym 
systemem ostrzegania (U) 

119 500 47 800 71 700 

Suma cząstkowa 119 500 47 800 71 700 

Gwadelupa 

Środek 4.1 Zarządzanie siecią nadzoru 
w odniesieniu do muszek owocowych 

(U) 

15 500 6 200 9 300

PL L 26/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.1.2010



(w EUR) 

Podprogramy Wyniki 
(U: świadczenie usług, B: badania lub analizy) 

Wydatki 
kwalifikowalne 

Krajowy wkład 
finansowy 

Maksymalny wkład 
finansowy Unii 

Środek 4.2 Badania fitosanitarne w sektorze 
produkcji pomidorów (U) 

20 000 8 000 12 000 

Środek 4.3 Informowanie opinii publicznej 
o ryzyku wprowadzenia szkodliwych 

organizmów (U) 

15 000 6 000 9 000 

Suma cząstkowa 50 500 20 200 30 300 

Razem 400 000 160 000 240 000
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