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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16 december 1999
om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka Italiens utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter
[delgivet med nr K(1999) 4517]
(Endast den italienska texten är giltig)

(2000/35/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

detta beslut, ej heller ytterligare nödvändiga åtgärder
som vidtagits eller som kommer att vidtas för att utrota
och få kontroll över skadegörarna i fråga; ett sådant
bidrag skulle föranleda ett nytt beslut.
7.

Detta beslut påverkar varken resultatet av den kontroll
som kommissionen enligt artikel 19d i direktiv 77/
93/EEG skall göra för att fastställa om införandet av
skadegörarna i fråga orsakades av otillräckliga granskningar eller undersökningar, eller konsekvenserna av
kommissionens kontroll.

8.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

med beaktande av rådets direktiv 77/93/EEG av den 21
december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på
växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att
de sprids inom gemenskapen (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/53/EG (2), särskilt artikel 19c i detta, och
av följande skäl:
1.

2.

Enligt direktiv 77/93/EEG kan medlemsstaterna beviljas
ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka
sådana utgifter som har direkt samband med de nödvändiga åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas
för att bekämpa skadegörare som förts in från tredje
länder eller från andra områden inom gemenskapen, i
syfte att utrota dessa, eller då detta inte är möjligt,
förhindra att de sprider sig.
Italien har lämnat in en ansökan om sådant bidrag och
bifogat ett åtgärdsprogram för utrotning av Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., den skadegörare
som orsakar mörk ringröta på potatis och som infördes
till Italien 1995. I programmet anges målsättningarna,
vilka åtgärder som genomförts, hur lång tid de har
omfattat samt kostnaderna för dessa så att gemenskapen
kan bidra till att finansiera det.

3.

Det ekonomiska bidraget från gemenskapen får täcka
upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

4.

De utgifter som Italien ådrog sig 1995 och 1996 har
direkt samband med växtskyddskontroller, insamling av
potatisprover samt analyser. Italien har inte gjort några
utbetalningar för destruktion och desinfektion.

5.

6.

De tekniska uppgifter som Italien lämnat har gjort det
möjligt för Ständiga kommittén för växtskydd att göra
en noggrann och omfattande analys av situationen.
Det bidrag som avses i artikel 2 påverkar inte bidrag för
eventuellt ytterligare åtgärder enligt specifikation i
ansökan från Italien, och har inte tagits i beaktande i

(1) EGT L 26, 31.1.1977, s. 20.
(2) EGT L 142, 5.6.1999, s. 29.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen avsett att täcka
Italiens utgifter i samband med de nödvändiga åtgärder som
avses i artikel 19c.2 i direktiv 77/93/EEG för att bekämpa
Ralstonia solanacearum, godkänns härmed.

Artikel 2
Det högsta beloppet för det ekonomiska bidraget från gemenskapen skall vara 18 365 euro.
Bidraget skall fördelas enligt följande:
— 9 585 euro till åtgärder för att bekämpa Ralstonia solanacearum i Venetien.
— 8 780 euro till åtgärder för att bekämpa Ralstonia solanacearum i Emiliga-Romagna.

Artikel 3
1.
Med förbehåll för resultatet av kommissionens kontroller
enligt artikel 19d.1 i direktiv 77/93/EEG skall det ekonomiska
bidraget från gemenskapen inte utbetalas förrän bevis på de
åtgärder som vidtagits överlämnats till kommissionen i form av
dokumentation om förekomst och utrotning av Ralstonia solanacearum.
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2.
Den dokumentation som avses i första stycket skall
omfatta följande:

solanacearum inklusive utförliga uppgifter om kontroller
och provtagningar som gjorts.

a) En utrotningsrapport där man anger vilka växter och växtprodukter som destruerats på varje jordbruksföretag.
Rapporten skall innehålla följande uppgifter:
— Ort och adress för jordbruksföretaget.
— Datum för misstanke om förekomsten av Ralstonia solanacearum och datum för bekräftelse.
— Mängden växter och växtprodukter som destruerats.
— Destruktions- och desinfektionsmetod.
— Det antal prover som tagits för undersökning och
kontroll av förekomsten av Ralstonia solanacearum.
— Testmetod.
— Resultat från undersökningarna och/eller testerna.
— Förmodat ursprung för angreppen i Italien.

c) En ekonomisk rapport med en förteckning över stödmottagare och deras adresser samt de belopp som betalats (exklusive moms och skatter).

b) En övervakningsrapport om förekomsten av Ralstonia solanacearum och om omfattningen av angreppen av Ralstonia

Artikel 4
Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 1999.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

