
DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 lipca 2004 r.

w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w
2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia wspólnej

polityki rybołówstwa

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2730)

(Tylko wersje angielska, duńska, fińska, francuska, grecka, hiszpańska, niderlandzka, niemiecka, portugalska,
szwedzka i włoska są autentyczne)

(2004/555/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2000/439/WE z dnia 29 czerwca
2000 r. w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydat-
kach ponoszonych przez Państwa Członkowskie na groma-
dzenie danych oraz na finansowanie badań i projektów pilota-
żowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybo-
łówstwa (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja 2000/439/WE określa warunki, które muszą
zostać spełnione, by Państwa Członkowskie mogły
otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na wydatki ponie-
sione w związku z programami krajowymi przewidzia-
nymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia
29 czerwca 2000 r., ustanawiającym ramy wspólnotowe
w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi
do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (2). Na
mocy wymienionej decyzji i na podstawie informacji
dostarczonych przez Państwa Członkowskie, Komisja
corocznie określa kryteria, jakie muszą spełniać progno-
zowane przez Państwa Członkowskie wydatki, oraz
ustala wysokość pomocy finansowej udzielanej przez
Wspólnotę na kolejny rok.

(2) Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja,
Irlandia, Włochy, Niderlandy, Portugalia, Szwecja i Zjed-
noczone Królestwo przedłożyły Komisji uaktualnione
programy pięcioletnie, zawierające opis danych, które
państwa te zamierzają gromadzić w okresie od 1 stycznia
2004 r. do 31 grudnia 2004 r., zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 1543/2000. Państwa te przedłożyły
również wnioski o udział finansowy Wspólnoty w ponie-
sionych przez nie wydatkach, o którym mowa w art. 4
decyzji 2000/439/WE.

(3) Na mocy art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1639/2001 z dnia 25 lipca 2001 r. ustalającego mini-

malne i rozszerzone programy wspólnotowe dla celów
gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa i ustana-
wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1543/2000 (3), Komisja dokonała
analizy programów krajowych Państw Członkowskich na
rok 2004 oraz, na podstawie tych programów, oceny
stopnia, w jakim poniesione wydatki kwalifikują się do
otrzymania wkładu finansowego. Pierwsza rata zostanie
przekazana zainteresowanym Państwom Członkowskim
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) decyzji 2000/439/WE na
podstawie dokonanej oceny.

(4) Druga rata ma zostać przekazana w roku 2005, po prze-
kazaniu i przyjęciu przez Komisję finansowego i mery-
torycznego sprawozdania z wykonanych działań, przed-
stawiającego szczegółowo stopień, w jakim osiągnięto
cele programu, wyznaczone w chwili opracowywania
programów minimalnych i rozszerzonych, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji 2000/439/WE i art. 6 ust. 2
rozporządzenia 1639/2001.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i
Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejsza decyzja ustala wysokość wydatków kwalifikujących się
do objęcia udziałem finansowym Wspólnoty w 2004 r. dla
każdego Państwa Członkowskiego oraz wysokość wkładu finan-
sowego Wspólnoty na gromadzenie i zarządzanie danymi
niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa.

Artykuł 2

Zgodnie z załącznikiem I, wydatki poniesione na gromadzenie i
zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej
polityki rybołówstwa mogą zostać objęte wkładem finansowym
Wspólnoty, którego wysokość nie przekracza 50% kwalifikują-
cych się wydatków na program minimalny przewidziany w art.
5 rozporządzenia (WE) nr 1543/2000.
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(1) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 42.
(2) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 1. (3) Dz.U. L 222 z 17.8.2001, str. 53.



Artykuł 3

Zgodnie z załącznikiem II, wydatki poniesione na gromadzenie
i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej
polityki rybołówstwa kwalifikują się do uzyskania wkładu finan-
sowego Wspólnoty, którego wysokość nie przekracza 35%
kwalifikujących się wydatków na program rozszerzony przewi-
dziany w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1543/2000.

Artykuł 4

1. Wspólnota wypłaca pierwszą ratę w wysokości 50%
wkładu finansowego określonego w załącznikach I i II.

2. Druga rata zostanie przekazana w roku 2005, po otrzy-
maniu i przyjęciu sprawozdania finansowego i merytorycznego,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji 2000/439/WE.

Artykuł 5

1. Zgodnie z niniejszą decyzją, kursem wymiany euro stoso-
wanym do obliczania kwot kwalifikujących się jest kurs
wymiany obowiązujący w maju 2003 r.

2. Deklaracje wydatków oraz wnioski o zaliczki w walucie
krajowej otrzymane od Państw Członkowskich, które nie są
uczestnikami trzeciego etapu Unii Gospodarczo-Walutowej,
zostaną przeliczone na waluty krajowe po kursie obowiązu-
jącym w miesiącu, w którym Komisja otrzymała te deklaracje
i wnioski.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa
Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Króle-
stwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki
Włoskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Repu-
bliki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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