
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 8 kwietnia 2013 r. 

dotycząca wkładu finansowego Unii na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 do 
programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we 

francuskich departamentach zamorskich na rok 2013 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1934) 

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) 

(2013/175/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 dzie
dzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europej
skiej ( 1 ), w szczególności jego art. 17 ust. 3 akapit pierwszy 
zdanie pierwsze, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 12 listopada 2012 r. władze Francji przedłożyły 
Komisji program na rok 2013 określający środki 
w zakresie ochrony zdrowia roślin we francuskich depar
tamentach zamorskich. W programie tym określono cele 
do osiągnięcia, oczekiwane wyniki, środki, które zostaną 
zastosowane, oraz ich czas trwania i koszt, w celu ewen
tualnego uzyskania wkładu finansowego Unii. 

(2) Środki przewidziane w tym programie spełniają wyma
gania zawarte 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 szkodli
wych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich 
departamentach zamorskich oraz na Azorach i Made
rze ( 2 ). 

(3) Środki określone we wspomnianym programie zostały 
ocenione przez Komisję i omówione przez Stały Komitet 
ds. Zdrowia Roślin na posiedzeniu w dniach 22–23 listo
pada 2012 r. Skorygowaną tabelę finansową przedsta
wiono w dniu 15 lutego 2013 r. W związku z powy 
ższym Komisja uznaje, że program i jego cele spełniają 
wymagania określone w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 247/2006. 

(4) Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
247/2006 należy ustalić odpowiedni maksymalny 
poziom wkładu finansowego Unii, a płatność powinna 
być dokonywana na podstawie dokumentacji przed 
łożonej przez Francję. 

(5) 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 tego 
rozporządzenia. 

(6) 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. 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 
dotyczących wydatków z budżetu Unii jest poprzedzane 
decyzją w sprawie finansowania przyjętą przez instytucję 
lub organy, którym przekazano uprawnienia, i określającą 
istotne składniki działania powodujące wydatki. 

(7) Program przedłożony przez władze Francji w dniu 
12 listopada 2012 r. oraz przewidziane środki dotyczą 
roku kalendarzowego 2013. Zgodnie z art. 112 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 dotację 
można przyznać na działanie, które już się rozpoczęło, 
jedynie w przypadku gdy ubiegający się o nią może 
wykazać konieczność rozpoczęcia działania przed przy
znaniem dotacji. Francja wykazała konieczność 
rozpoczęcia wspomnianego programu z początkiem 
2013 r. w celu umożliwienia właściwego finansowania 
i rozpoczęcia wdrażania wspomnianych środków przed 
przyznaniem ustanowionego niniejszą decyzją wkładu 
finansowego Unii. 

(8) Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso
wania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia (WE, Eura
tom) nr 1605/2002 dotyczącą maksymalnych zatwier
dzonych kwot wydatków, o których mowa we wniosku 
o współfinansowanie, zgodnie z programem przed 
łożonym przez Francję. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Przyznaje się wkład finansowy Unii na rzecz Francji na reali
zację urzędowego programu zwalczania organizmów szkodli
wych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich depar
tamentach zamorskich na 2013 r., przedstawionego w części 
A załącznika.
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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. 
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( 4 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
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Wkład finansowy jest ograniczony do maksymalnej wysokości 
60 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, przedstawio
nych w części B załącznika, przy czym maksymalna kwota 
wynosi 219 000 EUR (bez VAT). 

Artykuł 2 

1. Zaliczkę w wysokości 100 000 EUR wypłaca się 
w terminie 60 dni od otrzymania złożonego przez Francję 
wniosku o płatność. 

2. Pozostałą kwotę wkładu finansowego Unii wypłaca się 
pod warunkiem przedstawienia Komisji końcowego sprawoz
dania z realizacji programu w formie elektronicznej najpóźniej 
do dnia 15 marca 2014 r. i po zatwierdzeniu tego sprawoz
dania przez Komisję. 

Sprawozdanie to musi zawierać co najmniej: 

a) zwięzłą techniczną ocenę całości programu, w tym stopnia 
osiągnięcia celów fizycznych i jakościowych. W ocenie tej 
należy powiązać cele określone w początkowym programie 
przedłożonym przez Francję z osiągniętymi rezultatami, 
przedstawionymi w formie oczekiwanych wyników i etapów 
realizacji prac. Musi ona wyjaśniać osiągnięte postępy oraz 
oceniać bezpośrednie fitosanitarne i gospodarcze efekty 
zastosowanych środków; oraz 

b) sprawozdanie finansowe dotyczące kosztów, określające 
wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r., w podziale na podprogramy i środki. 

Do sprawozdania muszą być dołączone odpowiednie doku
menty potwierdzające poniesione wydatki, takie jak faktury 
lub pokwitowania. 

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

Francja informuje Komisję o wszelkich dokonanych modyfika
cjach. 

Artykuł 3 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

PROGRAM I ORIENTACYJNY PODZIAŁ BUDŻETU NA 2013 R. 

CZĘŚĆ A 

Program 

Program składa się z dwóch podprogramów: 

1) Podprogram międzydepartamentalny 

1. Środek 1.1: narzędzie służące ustalaniu priorytetów w odniesieniu do organizmów kwarantannowych i chorób 
wymagających stosowania kwarantanny we francuskich departamentach zamorskich, umożliwiające klasyfikację 
organizmów szkodliwych oraz odpowiednich metod ich wykrywania. 

2. Środek 1.2: opracowanie innowacyjnych metod wykrywania Xanthomonas axonopodis pv. alii, Xanthomonas citri pv. 
citri oraz begomowirusów występujących na roślinach z rodziny psiankowatych. 

3. Środek 1.3: dostosowanie i walidacja metod wykrywania organizmów szkodliwych dla roślin cytrusowych (Can
didatus Liberibacter asiaticus, C.L. africanus i C.L. americanus, wirus tristeza cytrusowych, chloroza różnobarwna 
cytrusowych, wirus mozaiki cytrusowych, wirus pierścieniowej plamistości cytrusowych oraz wirus karłowatości 
liści cytrusowych i spokrewnione z nim wirusy). 

2) Podprogram dla departamentu Martyniki 

Środek: utworzenie i rozruch sieci rolniczych gospodarstw ekologicznych oraz nadzór nad nią w zakresie zdrowia 
roślin. 

CZĘŚĆ B 

Orientacyjny podział budżetu (w EUR), z określeniem oczekiwanych wyników 

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

Wydatki kwalifiko
walne 

Krajowy wkład 
finansowy (40 %) 

Maksymalny wkład 
finansowy Unii 

(60 %) 

Podprogram 
międzydeparta
mentalny 

Środek 1 Narzędzie służące ustalaniu priorytetów 
w odniesieniu do organizmów kwaran
tannowych i chorób wymagających 
stosowania kwarantanny we francu
skich departamentach zamorskich (U) 

62 000 24 800 37 200 

Środek 2 Innowacyjne metody wykrywania orga
nizmów szkodliwych (B) 

120 000 48 000 72 000 

Środek 3 Metody wykrywania organizmów 
szkodliwych dla roślin cytrusowych 

97 000 38 800 58 200 

Suma cząstkowa 279 000 111 600 167 400 

Martynika 

Środek Sieć rolniczych gospodarstw ekologicz
nych (U) 

86 000 34 400 51 600 

Suma cząstkowa 86 000 34 400 51 600 

Ogółem 365 000 146 000 219 000
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