
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 4 kwietnia 2011 r. 

zmieniająca decyzję 2009/996/UE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. 
przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Maltę, 
Niderlandy, Portugalię i Słowenię w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub 

produktów roślinnych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2126) 

(Jedynie teksty w języku hiszpańskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, słoweńskim 
i włoskim są autentyczne) 

(2011/212/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE wkład finansowy Unii 
może być przyznany państwom członkowskim na 
pokrycie wydatków bezpośrednio związanych 
z niezbędnymi środkami, które zostały podjęte lub 
mają być podjęte w celu zwalczania organizmów szkod
liwych wprowadzanych z państw trzecich lub z innych 
obszarów Unii, aby wytępić te organizmy lub, jeżeli nie 
jest to możliwe, powstrzymać ich rozprzestrzenianie się. 

(2) Zgodnie z art. 23 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 
2000/29/WE, z zastrzeżeniem pewnych warunków, 
pomoc finansowa Unii w odniesieniu do kontroli fitosa
nitarnej obejmuje do 50 %, a w przypadku pokrycia 
straty zysków określonych w art. 23 ust. 3 akapit drugi 
do 25 %, wydatków bezpośrednio związanych 
z niezbędnymi środkami określonymi w art. 23 ust. 2 
tej dyrektywy. 

(3) Na 2009 r. Unia przyznała całkowity wkład finansowy 
w wysokości 14 049 023 EUR na pokrycie wydatków 
poniesionych przez Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Maltę, 
Niderlandy, Portugalię i Słowenię, jak określono 
w decyzji Komisji 2009/996/UE z dnia 17 grudnia 
2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 
2009 r. przeznaczonego na pokrycie wydatków poniesio
nych przez Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Maltę, Nider
landy, Portugalię i Słowenię w celu zwalczania orga
nizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślin
nych ( 2 ). 

(4) Jak określono w sekcji III załącznika do decyzji 
2009/996/UE, Hiszpania i Włochy otrzymały wkład 
finansowy Unii na zastąpienie zniszczonych drzew. Hisz

pania otrzymała wkład w wysokości 289 144 EUR na 
zastąpienie w 2009 r. drzew iglastych dotkniętych szkod
liwym organizmem Bursaphelenchus xylophilus. Włochy 
otrzymały wkład w wysokości 14 525 EUR na zastą
pienie w 2008 r. różnych gatunków drzew dotkniętych 
szkodliwymi organizmami Anoplophora chinensis 
w gminie Gussago oraz Anoplophora glabripennis 
w gminie Corbetta. 

(5) Te wydatki Hiszpanii i Włoch wiązały się bezpośrednio 
z zakazem użycia w przyszłości drzew, które są rośli
nami żywicielskimi dla odnośnych organizmów szkodli
wych, w rozumieniu art. 23 ust. 2 lit. c) dyrektywy 
2000/29/WE. Wydatki te nie dotyczą pokrycia utraty 
wpływów, o którym mowa w art. 23 ust. 3 akapit 
pierwszy tiret drugie oraz art. 23 ust. 3 akapit drugi tej 
dyrektywy. 

(6) Zgodnie z art. 23 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 
2000/29/WE wkład finansowy Unii powinien zatem 
pokryć do 50 % tych wydatków, a nie być ograniczony 
do 25 %, jak omyłkowo określono w decyzji 
2009/996/UE. Należy zatem podnieść maksymalny 
wkład finansowy Unii dla odnośnych programów przed 
łożonych przez Hiszpanię i Włochy o odpowiednio 
289 145 EUR oraz 14 525 EUR, a całkowity wkład 
Unii na 2009 r. należy podnieść do 14 352 693 EUR. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2009/996/UE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2009/996/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Całkowita kwota wkładu finansowego, o którym 
mowa w art. 1, wynosi 14 352 693 EUR”;
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( 1 ) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 339 z 22.12.2009, s. 49.



2) w sekcji I załącznika wiersze trzeci, czwarty i piąty otrzymują brzmienie: 

„Hiszpania Bursaphelenchus 
xylophilus 

Drzewa 
iglaste 

2008 oraz 
2009 

1 oraz 2 3 386 573 1 693 286 

Włochy, 
Lombardia 

(gmina 
Gussago) 

Anoplophora 
chinensis 

Różne 
gatunki 
drzew 

2008 i część 
2009 (do 30 

kwietnia) 

1 oraz 2 302 683 151 341 

Włochy, 
Lombardia 

(gmina 
Corbetta) 

Anoplophora 
glabripennis 

Różne 
gatunki 
drzew 

2007 oraz 
2008 

1 oraz 2 302 683 103 221” 

3) skreśla się sekcję III załącznika; 

4) na końcu załącznika słowa „Całkowity wkład Wspólnoty (EUR): 14 049 023” zastępuje się słowami: 
„Całkowity wkład Wspólnoty (EUR): 14 352 693”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, 
Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej i Republiki Słowenii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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