
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 października 2004 r.

w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty na rzecz nabycia i zamontowania na pokładzie statków
rybackich elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych w 2004 r.

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3358)

(2004/690/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady nr 2004/465/WE z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty
na rzecz programów kontroli rybołówstwa (1) Państw Człon-
kowskich, w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Państwa Członkowskie przedłożyły Komisji swoje
programy kontroli rybołówstwa na okres od dnia 1
stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wraz z
wnioskami o wkład Wspólnoty na rzecz wydatków
poniesionych przy realizacji wymienionych programów.

(2) Wnioski dotyczące działań wyszczególnionych w decyzji
2004/465/WE mogą się kwalifikować do uzyskania
funduszy wspólnotowych. Uwzględniając w szczegól-
ności rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej
eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej
Polityki Rybołówstwa (2), należy uznać za priorytetowe
rozszerzenie satelitarnych systemów monitorowania na
statki o całkowitej odległości między liniami pionowymi
większej niż 15 m, projekty pilotażowe związane z wdra-
żaniem nowych technologii w zakresie kontroli działal-
ności połowowej, szkolenie i wymianę urzędników
państwowych odpowiedzialnych za zadania polegające

na monitorowaniu oraz sprawowaniu kontroli i nadzoru
w obszarze rybołówstwa.

(3) Właściwym jest ustalenie maksymalnej wysokości wkładu
Wspólnoty na poczet wydatków kwalifikowanych w
roku 2004, stanowiącego pomoc udzieloną poszcze-
gólnym Państwom Członkowskim dla celów nabycia i
zamontowania na pokładzie elektronicznych urządzeń
lokalizacyjnych umożliwiających ośrodkom monitoro-
wania rybołówstwa monitorowanie statków na odległość
za pośrednictwem systemu monitorowania statków.

(4) Właściwym jest ustalenie stawki wkładu Wspólnoty na
rzecz takich działań oraz warunków, na których Wspól-
nota ma dokonywać refundacji wydatków krajowych.

(5) Elektroniczne urządzenia lokalizacyjne powinny spełniać
wymagania ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr
2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym
szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów
monitorowania statków (3).

(6) Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 8 decyzji
2004/465/WE, asygnują wydatki w terminie 12 miesięcy
od końca roku, w którym zostały zawiadomione o
niniejszej decyzji. Muszą one również przestrzegać prze-
pisu powyższej decyzji w odniesieniu do rozpoczęcia
projektów i przedłożenia wniosków o refundację.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i
Akwakultury,
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(1) Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 114. Decyzja sprostowana w Dz.U. L
195 z 2.6.2004, str. 36.

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (3) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 17.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia całkowitą wysokość wkładu finan-
sowego Wspólnoty dla każdego Państwa Członkowskiego,
stawkę wkładu finansowego Wspólnoty oraz warunki, na
których może zostać udzielona pomoc finansowa na rzecz
nabycia i zamontowania na pokładzie wspólnotowych statków
rybackich elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych.

Artykuł 2

Wydatki kwalifikowane

1. Aby wydatki mogły zostać uznane za kwalifikujące się do
uzyskania wkładu finansowego Wspólnoty na mocy niniejszej
decyzji, muszą one zostać poniesione z tytułu nabycia i zamon-
towania na pokładzie wspólnotowych statków rybackich elek-
tronicznych urządzeń lokalizacyjnych umożliwiających
ośrodkom monitorowania rybołówstwa monitorowanie statków
na odległość za pośrednictwem systemu monitorowania
statków (VMS).

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać
warunki ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 2244/2003.

3. Jedynie wydatki poniesione w ramach poszczególnych
krajowych programów kontroli rybołówstwa są uznawane za
kwalifikujące się do otrzymania wkładu finansowego Wspól-
noty.

Artykuł 3

Kwota ogółem

Całkowita wysokość wkładu finansowego, jaki ma zostać przy-
znany poszczególnym Państwom Członkowskim, jest określona
w Załączniku.

Artykuł 4

Stawki i warunki

1. Maksymalna wysokość wydatków kwalifikujących się do
otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty dla celów nabycia
elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych montowanych na
pokładzie wspólnotowych statków rybackich nie może przekro-
czyć 4 500 EUR dla jednego statku.

2. W ramach pułapu ustalonego na wysokości 4 500 EUR, o
którym mowa w ust. 1, wkład finansowy Wspólnoty dla pierw-
szego 1 500 EUR wydatków kwalifikowanych wynosi 100%.

3. Wkład finansowy Wspólnoty na poczet wydatków kwali-
fikowanych pomiędzy 1 500 a 4 500 EUR dla jednego statku
wynosi najwyżej 50% takich wydatków.

Artykuł 5

Waluta

Wnioski o refundacje i o zaliczki wyrażone w walutach innych
niż euro są przeliczane na euro po kursie obowiązującym w
miesiącu, w którym Komisja otrzymała wniosek.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Całkowita wysokość wkładu finansowego

(EUR)

Państwo Członkowskie Wydatki krajowe Maksymalny wkład Wspólnoty

Belgia 0 0

Czechy 0 0

Dania 482 142 401 571

Niemcy 780 000 585 000

Estonia 115 050 101 775

Grecja 2 569 600 876 000

Hiszpania 2 866 500 1 911 000

Francja 2 047 500 1 365 000

Irlandia 552 000 360 000

Włochy 9 984 000 3 744 000

Cypr 107 800 90 650

Łotwa 0 0

Litwa 30 000 22 500

Luksemburg 0 0

Węgry 0 0

Malta 321 943 159 000

Niderlandy 722 500 488 750

Austria 0 0

Polska 0 0

Portugalia 0 0

Słowenia 48 000 24 000

Słowacja 0 0

Finlandia 190 800 108 000

Szwecja 262 320 176 160

Zjednoczone Królestwo 4 190 616 2 831 808

Ogółem 25 270 771 13 245 214
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