
KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 04 — ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ POLITYKĄ RYBACKĄ

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

11 04 ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ PO-
LITYKĄ RYBACKĄ

11 04 01 Bliższy dialog z sektorem rybo-
łówstwa i podmiotami objętymi
wspólną polityką rybacką 2 6 050 000 5 000 000 5 776 500 5 776 500 5 979 273,80 2 249 184,78

Rozdział 11 04 — Ogółem 6 050 000 5 000 000 5 776 500 5 776 500 5 979 273,80 2 249 184,78

11 04 01 Bliższy dialog z sektorem rybołówstwa i podmiotami objętymi wspólną polityką rybacką

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

6 050 000 5 000 000 5 776 500 5 776 500 5 979 273,80 2 249 184,78

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie następujących pozycji w ramach planu działań dla bliższego dialogu z sektorem
rybołówstwa i podmiotami objętymi wspólną polityką rybacką i kwestiami morskimi:

— dotacje dla regionalnych komitetów doradczych (RAC) przeznaczone na sfinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosz-
tów tłumaczeń ustnych i pisemnych w związku z posiedzeniami tych komitetów,

— dotacje dla europejskich organizacji handlowych przeznaczone na organizację wewnętrznych spotkań koordynacyjnych
mających na celu przygotowanie posiedzeń Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA), w tym udział
przedstawicieli ACFA w posiedzeniach regionalnych komitetów doradczych, których celem jest koordynacja prac tych ko-
mitetów z pracami ACFA,

— realizacja działań mających na celu gromadzenie dokumentacji i wyjaśnienie wspólnej polityki rybackiej sektorowi rybo-
łówstwa i podmiotom objętym wspólną polityką rybacką oraz gospodarką morską.

Komisja będzie nadal wspierać działalność regionalnych komitetów doradczych (RAC) poprzez wkład finansowy i uczestnic-
two w posiedzeniach, przygotowywanie odpowiednich dokumentów i dbanie o uwzględnianie wszystkich opinii RAC przy
przygotowywaniu nowego prawodawstwa. W przypadku nieuwzględnienia przez Komisję opinii RAC lub jedynie częściowego
uwzględnienia Komisja powinna uzasadnić tę decyzję oraz wskazać, w czym jej wybór różni się od opinii RAC. Zaangażowanie
osób pracujących w rybołówstwie oraz innych zainteresowanych stron w procesy związane z WPRyb zostanie wzmocnione,
tak aby bardziej uwzględniać specyficzne regionalne właściwości.

Część środków została przeznaczona również na działalność informacyjną i komunikację związaną ze wspólną polityką rybac-
ką i gospodarką morską, a także na działalność komunikacyjną adresowaną do zainteresowanych stron. Działania na rzecz infor-
mowania o wspólnej polityce rybackiej zainteresowanych stron i specjalistycznych mediów w nowych państwach
członkowskich oraz w państwach, które wstąpią do UE po najbliższym rozszerzeniu, będą kontynuowane.

Wszelkie dochody mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia
finansowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 657/2000 z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie bliższego dialogu z sektorem rybołówstwa i in-
nymi grupami, na które ma wpływ wspólna polityka rybołówstwa (Dz.U. L 80 z 31.3.2000, s. 7).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zaso-
bów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59), zmienione rozporządze-
niem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, s. 1).

II/504 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.3.2008



KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 04 — ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ POLITYKĄ RYBACKĄ (ciąg dalszy)

11 04 01 (ciąg dalszy)

Decyzja Rady 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiająca regionalne komitety doradcze w ramach wspólnej polityki
rybołówstwa (Dz.U. L 256 z 3.8.2004, s. 17), zmieniona decyzją 2007/409/WE (Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 68).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdra-
żania wspólnej polityki rybołówstwa i w obszarze prawa morza (Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1).

Zadanie wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym, zgodnie z art. 49 ust. 6 lit. d) rozporządzenia Rady
(WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), zmienionego ostatnio rozporządzeniem (WE)
nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
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