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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 11 czerwca 2007 r.

zmieniająca decyzję 2004/585/WE ustanawiającą regionalne komitety doradcze w ramach wspólnej
polityki rybołówstwa

(2007/409/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) 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 (1), w szczególności jego art. 31
i 32, przewiduje nowe formy udziału uczestników
sektora we wspólnej polityce rybołówstwa poprzez utwo-
rzenie regionalnych komitetów doradczych.

(2) Decyzja 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. ustana-
wiająca regionalne komitety doradcze w ramach wspólnej
polityki rybołówstwa (2) określa wspólne ramy, których
ma przestrzegać każdy z regionalnych komitetów dorad-
czych.

(3) Artykuł 9 decyzji 2004/585/WE przewiduje, że regio-
nalne komitety doradcze otrzymają pomoc finansową

Wspólnoty w celu zapewnienia ich skutecznego dzia-
łania, a także pokrycia ponoszonych przez nie kosztów
tłumaczeń ustnych i pisemnych.

(4) Regionalne komitety doradcze oferują Komisji
i państwom członkowskim doradztwo w zakresie
wspólnej polityki rybołówstwa oraz zapewniają
skuteczne zaangażowanie uczestników sektora, co
stanowi jeden z zasadniczych filarów zreformowanej
wspólnej polityki rybołówstwa i jest podstawowym
warunkiem dobrego zarządzania.

(5) Regionalne komitety doradcze powinny zatem być
uznawane za organy dążące do osiągnięcia celu
będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego
w rozumieniu art. 162 lit. b) 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 zasto-
sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3).

(6) Należy zapewnić stabilność finansową regionalnym
komitetom doradczym poprzez zapewnienie im dosta-
tecznego i stałego finansowania, tak by mogły one
nadal skutecznie pełnić swoją rolę doradczą w ramach
wspólnej polityki rybołówstwa.

(7) W celu uproszczenia zarządzania środkami finansowymi
otrzymywanymi przez regionalne komitety doradcze
powinien istnieć jeden instrument finansowy dla pokrycia
wszystkich kosztów.
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(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.
(2) Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 17.

(3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.U. L 111
z 28.4.2007, str. 13).



(8) W związku z przyznaniem regionalnym komitetom
doradczym pomocy finansowej Wspólnoty ważne jest,
aby Komisja, poza kontrolami audytowymi, mogła
również w dowolnym momencie sprawdzać, czy dzia-
łania regionalnych komitetów doradczych są zgodne
z zakresem powierzonych im zadań.

(9) Decyzja 2004/585/WE powinna zatem zostać odpo-
wiednio zmieniona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji Rady 2004/585/WE wprowadza się następujące
zmiany:

1) artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Finansowanie

1. Regionalny komitet doradczy, który nabył osobowość
prawną, może ubiegać się o pomoc finansową Wspólnoty
jako organ dążący do osiągnięcia celu będącego przed-
miotem interesu ogólnoeuropejskiego w rozumieniu
art. 162 lit. b) 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 ogólnego
Wspólnot Europejskich (*).

2. Komisja podpisuje umowę dotacji z każdym
z regionalnych komitetów doradczych w sprawie pokrycia
ich kosztów bieżących, w tym kosztów tłumaczeń ustnych
i pisemnych, zgodnie z załącznikiem II.
___________
(*) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie

ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom)
nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, str. 13).”;

2) dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Artykuł 9a

Weryfikacje przez Komisję

Komisja może przeprowadzać wszelkie weryfikacje, jakie
uzna za konieczne dla zapewnienia zgodności z zadaniami
powierzonymi regionalnym komitetom doradczym rozpo-
rządzeniem Rady (WE) nr 2371/2002 i niniejszą decyzją.”;

3) załącznik II zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie siódmego dnia po jej opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
H. SEEHOFER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Wkład Wspólnoty w koszty ponoszone przez regionalne komitety doradcze

Wspólnota wniesie wkład na pokrycie części kosztów bieżących regionalnych komitetów doradczych jako organów
dążących do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego. Dotacja przyznawana przez Wspól-
notę każdemu z regionalnych komitetów doradczych na pokrycie kosztów bieżących nie może przekroczyć 90 %
budżetu operacyjnego regionalnego komitetu doradczego. Przez kolejne lata wkład finansowy będzie stały, a jego wyso-
kość będzie zależała od środków dostępnych w budżecie. Komisja będzie zawierać z każdym regionalnym komitetem
doradczym na każdy rok »umowę w sprawie przyznania dotacji operacyjnej«, która określi szczegółowe warunki
i procedurę przyznawania dotacji.

Dozwolone koszty będą się składać z kosztów niezbędnych do zapewnienia normalnego działania regionalnych komi-
tetów doradczych oraz do umożliwienia im realizacji ich celów. Wyłącznie rzeczywiste wydatki będą przedmiotem
wkładu wspólnotowego, który zostanie przyznany pod warunkiem, że pozostałe źródła finansowania zostały przydzie-
lone.

Do kosztów bezpośrednich należą:

— koszty osobowe (dzienny koszt pracy personelu nad projektem),

— sale konferencyjne,

— nowy lub używany sprzęt,

— materiały i dostawy,

— rozpowszechnianie informacji pomiędzy członkami,

— koszty podróży i zakwaterowania ekspertów biorących udział w posiedzeniach komitetu (w oparciu o stawki lub
zasady określone przez wydziały Komisji),

— audyty,

— koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych,

— rezerwa na nieprzewidziane wydatki, nieprzekraczająca 5 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich.”

PLL 155/70 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.6.2007


