
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 

w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii na lata 2006 i 2007 na pokrycie wydatków 
poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) 

Nickle et al. (węgorka sosnowca) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9247) 

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) 

(2011/851/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. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Komisji 2006/923/WE ( 2 ) zatwierdzono wkład 
finansowy Unii dotyczący programu środków wprowa
dzonych przez Portugalię w 2006 i 2007 r. w celu 
kontroli rozprzestrzeniania się Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) do 
innych państw członkowskich. Środki te polegały na 
utworzeniu obszaru buforowego wolnego od drzew, na 
których występują wektory węgorka sosnowca, zwanego 
dalej „pasem ochronnym”. 

(2) Wkład finansowy przyznany na mocy decyzji 
2006/923/WE opierał się na programie dalszych działań 
zwalczania węgorka sosnowca oraz na szacunkowym 
budżecie dotyczącym tego programu, przedstawionym 
Komisji przez Portugalię w dniu 28 lipca 2006 r. 

(3) Płatność końcowa na rzecz Portugalii, związana 
z działaniami określonymi w decyzji 2006/923/WE, 
nastąpiła w czerwcu 2008 r. 

(4) W dniu 28 września 2007 r. Portugalia poinformowała 
Komisję, że wydatki związane z utworzeniem pasa 
ochronnego znacznie przekroczyły szacunki przedsta
wione w lipcu 2006 r., oraz potwierdziła to dowodami 
przedłożonymi w dniu 30 czerwca 2009 r. W związku 
z tym Portugalia przedłożyła kolejny wniosek o wkład 
finansowy Unii na dodatkowe wydatki w wysokości 
10 230 256,59 EUR. Początkowe niedoszacowanie 

spowodowane było kilkoma czynnikami, m.in. niedosza
cowaniem liczby dużych drzew, na których występują 
wektory węgorka sosnowca, faktem, że jedynie niewielki 
procent tych drzew wycięli ich właściciele, oraz 
nieuwzględnieniem kosztów wycięcia młodych drzew, 
na których występują wektory węgorka sosnowca. 

(5) W lipcu 2010 r. Komisja przeprowadziła audyt infor
macji przekazanych przez Portugalię w dniu 
30 czerwca 2009 r. Po przeanalizowaniu wszystkich 
dokumentów potwierdzających ten dodatkowy wniosek, 
w sprawozdaniu z audytu stwierdzono, że możliwa do 
zatwierdzenia kwota kwalifikowalna wynikająca 
z zapłaconych faktur (łącznie z kosztami koordynacji) 
wynosi 5 314 851,15 EUR. 

(6) Jako że środki zawarte w tym dodatkowym wniosku 
mają taki sam charakter i ten sam cel jak środki, 
o których mowa w decyzji 2006/923/WE, należy zasto
sować tę samą względną wysokość wkładu finansowego 
Unii jak we wspomnianej decyzji, mianowicie 75 %. 

(7) 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 są finansowane 
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Do 
celów kontroli finansowej tych działań należy stosować 
art. 9, 36 i 37 wspomnianego rozporządzenia. 

(8) Zgodnie z art. 75 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia 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. ustana
wiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto
sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 5 ) 
zaciąganie zobowiązań na wydatki z budżetu Unii 
powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finanso
wania przyjętą przez instytucję, której przekazano 
uprawnienia, i określającą istotne składniki działania 
powodującego wydatki.
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( 1 ) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 42. 

( 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.



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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zasada 

Niniejszym zatwierdza się przyznanie dodatkowego wkładu 
finansowego Unii celem pokrycia wydatków poniesionych 
przez Portugalię w 2006 i 2007 r., związanych 
z utworzeniem pasa ochronnego i przedsięwziętych w celu 
zwalczania węgorka sosnowca. 

Artykuł 2 

Kwota wkładu finansowego Unii 

Maksymalny dodatkowy wkład finansowy Unii, o którym mowa 
w art. 1, wynosi 3 986 138,36 EUR. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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