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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για την κάλυψη των δαπανών τις οποίες πραγµατοποιεί η
Ιταλία για την καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4517]
(Το κείµενο στην ιταλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2000/35/ΕΚ)
φθησαν ή πρόκειται να ληφθούν και που είναι αναγκαία για
την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης ή καταπολέµησης
των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών· τέτοια συµµετοχή θα
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής απόφασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(7)

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του
αποτελέσµατος του ελέγχου, ο οποίος πραγµατοποιείται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 19δ της οδηγίας
77/93/ΕΟΚ, για το κατά πόσον η εισαγωγή του εν λόγω
επιβλαβούς οργανισµού προκλήθηκε από µη ενδεδειγµένους
ελέγχους ή επιθεωρήσεις και τις συνέπειες της εξακρίβωσης
αυτής.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου
1976 περί των µέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη
µέλη οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
κατά της διάδοσής τους στην Κοινότητα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε την οδηγία 1999/53/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 19 στοιχείο γ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή στα κράτη µέλη
για την κάλυψη δαπανών οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε
ληφθέντα ή προβλεπόµενα µέτρα αναγκαία για την καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών οι οποίοι εισήχθησαν στην
Κοινότητα από τρίτες χώρες ή από άλλες περιοχές της
Κοινότητας, για την εξάλειψή τους ή, αν αυτό δεν είναι
δυνατό, την µη εξάπλωσή τους.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Ιταλία ζήτησε να διατεθεί µια τέτοιου είδους κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή και υπέβαλε ένα πρόγραµµα ενεργειών µε στόχο την εξάλειψη της Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al., παράγοντα υπεύθυνου για τον
βακτηριακό µαρασµό γεωµήλων, ο οποίος εκδηλώθηκε στην
Ιταλία το 1995. Το πρόγραµµα αυτό καθορίζει τους επιδιωκόµενους στόχους, τα εφαρµοζόµενα µέτρα, τη διάρκειά
τους, και το κόστος τους, ώστε να µπορεί η Επιτροπή να
συµµετάσχει στη χρηµατοδότησή τους.

Με την παρούσα εγκρίνεται η χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής για την κάλυψη των δαπανών που υφίσταται η
Ιταλία και οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τα αναγκαία µέτρα που
καθορίζονται στο άρθρο 19γ παράγραφος 2 της οδηγίας 77/93/
ΕΟΚ και ελήφθησαν για την καταπολέµηση της Ralstonia solanacearum.

(3)

Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή µπορεί να καλύψει
έως 50 % των επιλέξιµων δαπανών.

Το ανώτατο ποσόν της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής
ανέρχεται σε 18 365 ευρώ.

(4)

Οι δαπάνες τις οποίες πραγµατοποίησε η Ιταλία κατά τα έτη
1995 και 1996 αφορούν άµεσα τους φυτοϋγειονοµικούς
ελέγχους, τη δειγµατοληψία και τις αναλύσεις γεωµήλων.
∆εν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες από την Ιταλία για την
κάλυψη των δαπανών καταστροφής και απολύµανσης.

(5)

Οι τεχνικές πληροφορίες τις οποίες έδωσε η Ιταλία επέτρεψαν στην µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή να αναλύσει
την κατάσταση επακριβώς και περιεκτικώς.

Η κατανοµή της εν λόγω συνδροµής έχει ως εξής:
— 9 585 ευρώ για τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν για την καταπολέµηση της Ralstonia solanacearum στην περιφέρεια Veneto,
— 8 780 ευρώ για τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν για την καταπολέµηση της Ralstonia solanacearum στην περιφέρεια EmiliaRomagna.

(2)

(6)

Η συνδροµή του άρθρου 2 χορηγείται µε την επιφύλαξη
µιας ενδεχόµενης συνδροµής σε άλλες δαπάνες που αναφέρονται στην αίτηση της Ιταλίας, αλλά ελήφθησαν υπόψη σε
αυτήν την απόφαση, ή για περαιτέρω µέτρα τα οποία ελή-

(1) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 20.
(2) ΕΕ L 142 της 5.6.1999, σ. 29.

Άρθρο 2

Άρθρο 3
1.
Με την επιφύλαξη των ελέγχων της Επιτροπής σύµφωνα µε
το άρθρο 19δ παράγραφος 1 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, η κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή καταβάλλεται µόνον εφόσον δοθούν
στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία για τα ληφθέντα µέτρα, βάσει
τεκµηρίωσης σχετικά µε την εκδήλωση και την εξάλειψη της Ralstonia solanacearum.
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2.
Η τεκµηρίωση της παραγράφου 1 περιλαµβάνει:
α) έκθεση εξάλειψης για κάθε εκµετάλλευση όπου καταστράφηκαν
φυτά ή φυτικά προϊόντα. Η έκθεση αυτή περιέχει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
— τόπος και διεύθυνση της εκµετάλλευσης,
— ηµεροµηνία κατά την οποία εκφράσθηκε υπόνοια παρουσίας
της Ralstonia solanacearum και ηµεροµηνία κατά την
οποία επιβεβαιώθηκε,
— ποσότητα των φυτών και των φυτικών προϊόντων που καταστράφηκαν,
— µέθοδος καταστροφής και απολύµανσης,
— ποσότητα των δειγµάτων που ελήφθησαν για έλεγχο και για
δοκιµασία παρουσίας της Ralstonia solanacearum,
— µέθοδος δοκιµασίας,
— αποτελέσµατα των ελέγχων ή/και δοκιµασιών,
— υποτιθέµενη προέλευση της εκδήλωσης στην Ιταλία·
β) έκθεση ελέγχου σχετικά µε την παρουσία της Ralstonia solanacearum και την έκταση της µόλυνσης από την Ralstonia solanacearum, συµπεριλαµβανοµένων και των αναλυτικών δεδο-
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µένων για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιµασίες που πραγµατοποιήθηκαν·
γ) οικονοµική έκθεση που περιλαµβάνει τον πίνακα των δικαιούχων
και τις διευθύνσεις τους, καθώς και τα καταβληθέντα ποσά
(άνευ ΦΠΑ και δασµών).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

