
KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

11 06 EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBAC-
KI (EFR)

11 06 01 Zakończenie Instrumentu Finan-
sowego Orientacji Rybołów-
stwa (IFOR) —
Cel 1 (2000–2006) 2 p.m. 197 000 000 p.m. 421 937 091 518 782 022,— 345 466 303,09

11 06 02 Zakończenie specjalnego progra-
mu na rzecz pokoju i pojednania
w Irlandii Północnej i granicz-
nych hrabstwach Irlandii
(2000–2006) 2 p.m. p.m. p.m. 499 414 0,— 753 465,85

11 06 03 Zakończenie wcześniejszych pro-
gramów — Wcześniejsze ce-
le 1 i 6 (sprzed 2000 r.) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 13 062 569,68

11 06 04 Zakończenie Instrumentu Finan-
sowego Orientacji Rybołów-
stwa (IFOR) — Poza obszarami
objętymi celem 1 (2000–2006) 2 p.m. 72 000 000 p.m. 110 189 061 182 132 503,— 129 835 806,19

11 06 05 Zakończenie wcześniejszych pro-
gramów — Wcześniejszy cel 5a
(sprzed 2000 r.) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 140 092,78

11 06 06 Zakończenie wcześniejszych pro-
gramów — Wcześniejsze inicja-
tywy wspólnotowe
(sprzed 2000 r.) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 4 751 993,82

11 06 07 Zakończenie Instrumentu Finan-
sowego Orientacji Rybołów-
stwa (IFOR) — Operacyjna
pomoc techniczna i działania
innowacyjne (2000–2006) 2 p.m. 300 000 p.m. 860 000 1 119 487,08 1 087 047,95

11 06 08 Zakończenie wcześniejszych pro-
gramów — Wcześniejsza opera-
cyjna pomoc techniczna
i działania innowacyjne
(sprzed 2000 r.) 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

11 06 09 Specjalne działanie na rzecz kon-
wersji statków i rybaków zależ-
nych do 1999 roku od umowy
połowowej z Marokiem 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

11 06 11 Europejski Fundusz Rybacki
(EFR) — Operacyjna pomoc
techniczna 2 3 914 101 2 800 000 3 971 698 2 780 200

11 06 12 Europejski Fundusz Rybołów-
stwa (EFR) — Cel konwergencji 2 440 135 879 132 875 991 425 340 636 208 293 932

11 06 13 Europejski Fundusz Rybołów-
stwa (EFR) — Obszary nieobjęte
celem konwergencji 2 144 412 627 45 046 745 141 609 987 73 692 500

Rozdział 11 06 — Ogółem 588 462 607 450 022 736 570 922 321 818 252 198 702 034 012,08 495 097 279,36
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KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) (ciąg dalszy)

Uwagi

Artykuł 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 określa korekty finansowe, z których wszelkie dochody są wprowadzane w po-
zycji 6 5 0 0 zestawienia dochodów. Dochody te mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków, zgodnie
z art. 18 rozporządzenia finansowego, w szczególnych przypadkach, gdy istnieje konieczność zabezpieczenia się przed ryzy-
kiem anulowania lub zmniejszenia wcześniej uzgodnionych poprawek.

Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 określa warunki spłaty zaliczki bez zmniejszania wkładu z funduszy strukturalnych w ra-
mach udzielonej pomocy. Dochody ze spłaty zaliczek wprowadzone w pozycji 6 1 5 7 zestawienia dochodów mogą stanowić
podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 i 157 rozporządzenia finansowego.

Instrumenty przeciwdziałania oszustwom są finansowane w ramach artykułu 24 02 01.

Podstawa prawna

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 158, 159 i 161.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. regulujące podstawowe postanowienia dotyczące fun-
duszy strukturalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 (Dz.U. L 223
z 15.8.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. L 223
z 15.8.2006, s. 1).

Odnośne akty prawne

Konkluzje Rady Europejskiej w Berlinie z dnia 24 i 25 marca 1999 r.

11 06 01 Zakończenie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR) — Cel 1 (2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 197 000 000 p.m. 421 937 091 518 782 022,— 345 466 303,09

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań związanych z celem 1 w ramach IFOR, które pozostają do uregulowania
z okresu programowania 2000–2006.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybo-
łówstwa (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 54), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia doty-
czące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 10), ostatnio zmienione roz-
porządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, s. 1), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006.

11 06 02 Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii
(2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. 499 414 0,— 753 465,85

Uwagi

Specjalny program na rzecz pokoju i pojednania jest przeznaczony na pokrycie zobowiązań, które pozostają do uregulowania
z okresu programowania 2000–2006.
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ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) (ciąg dalszy)

11 06 02 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk-
turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 (Dz.U. L 223 z 15.8.2006,
s. 1), w szczególności jego art. 2 ust. 4.

Odnośne akty prawne

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Berlinie w dniach 24 i 25 marca 1999 r., w szczególności ich ust. 44 lit. b).

Decyzja Komisji 1999/501/WE z dnia 1 lipca 1999 r. ustalająca przybliżony podział przydzielonych środków między państwa
członkowskie dla celu 1 funduszy strukturalnych w latach 2000–2006 (Dz.U. L 194 z 27.7.1999, s. 49), zmieniona Aktem przy-
stąpienia z 2003 r., w szczególności jej motyw 5.

11 06 03 Zakończenie wcześniejszych programów — Wcześniejsze cele 1 i 6 (sprzed 2000 r.)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 13 062 569,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie finansowania zobowiązań ze strony Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołów-
stwa (IFOR), które należy uregulować w związku z poprzednimi okresami programowania poprzednich celów 1 i 6.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4028/86 z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie wspólnotowych środków w celu poprawy i do-
stosowania struktur w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 376 z 31.12.1986, s. 7), ostatnio zmienione rozporządze-
niem (EWG) nr 3946/92 (Dz.U. L 401 z 31.12.1992, s. 1), uchylone rozporządzeniem (EWG) nr 2080/93 (Dz.U. L 193
z 31.7.1993, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skutecz-
ności oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi
istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, s. 9), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 3193/94 (Dz.U. L 337 z 24.12.1994, s. 11), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 1), os-
tatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3193/94 (Dz.U. L 337 z 24.12.1994, s. 11), uchylone rozporządzeniem (WE)
nr 1260/1999.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2468/98 z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawiające kryteria i uzgodnienia dotyczące pomocy struk-
turalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów tego sek-
tora (Dz.U. L 312 z 20.11.1998, s. 19), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 2792/1999 (Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 10).
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KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) (ciąg dalszy)

11 06 04 Zakończenie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR) — Poza obszarami objętymi celem 1 (2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 72 000 000 p.m. 110 189 061 182 132 503,— 129 835 806,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań związanych z działaniami IFOR poza obszarami objętymi celem 1, które
pozostają do uregulowania z okresu programowania 2000–2006.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybo-
łówstwa (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 54), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia doty-
czące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 10), ostatnio zmienione roz-
porządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, s. 1), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006.

11 06 05 Zakończenie wcześniejszych programów — Wcześniejszy cel 5a (sprzed 2000 r.)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 140 092,78

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie finansowania zobowiązań ze strony Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołów-
stwa (IFOR), które należy uregulować w związku z poprzednimi okresami programowania poprzedniego celu 5a „Rybołów-
stwo”, wraz z działaniami finansowanymi w ramach art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2080/93.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skutecz-
ności oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi
istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, s. 9), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 3193/94 (Dz.U. L 337 z 24.12.1994, s. 11), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 1), os-
tatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3193/94 (Dz.U. L 337 z 24.12.1994, s. 11), uchylone rozporządzeniem (WE)
nr 1260/1999.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2468/98 z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawiające kryteria i uzgodnienia dotyczące pomocy struk-
turalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów tego sek-
tora (Dz.U. L 312 z 20.11.1998, s. 19), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 2792/1999 (Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 10).
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KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) (ciąg dalszy)

11 06 06 Zakończenie wcześniejszych programów — Wcześniejsze inicjatywy wspólnotowe (sprzed 2000 r.)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 4 751 993,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie finansowania z IFOR zobowiązań, które muszą zostać uregulowane w ramach inicjatyw
wspólnotowych poprzedzających okres programowania na lata 2000–2006.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skutecz-
ności, oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi
istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, s. 9), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 3193/94 (Dz.U. L 337 z 24.12.1994, s. 11), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 1), os-
tatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3193/94 (Dz.U. L 337 z 24.12.1994, s. 11), uchylone rozporządzeniem (WE)
nr 1260/1999.

Odnośne akty prawne

Obwieszczenie Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiające wytyczne dla dotacji globalnych
lub zintegrowanych programów operacyjnych, względem których wzywa się państwa członkowskie do składania wniosków
o pomoc w ramach inicjatywy Wspólnoty na rzecz restrukturyzacji sektora rybołówstwa (Pesca) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 1).

Obwieszczenie Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiające wytyczne dla programów opera-
cyjnych, do których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty na rzecz regionów naj-
bardziej oddalonych (Regis II) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 44).

Obwieszczenie Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiające wytyczne dla programów opera-
cyjnych, do których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty w zakresie rozwoju
przygranicznego, współpracy transgranicznej oraz wybranych sieci energetycznych (Interreg II) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 60).

Obwieszczenie Komisji do państw członkowskich z dnia 16 maja 1995 r. ustanawiające wytyczne inicjatywy w ramach spe-
cjalnego programu wsparcia na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej oraz w przygranicznych hrabstwach Irlandii
(Peace I) (Dz.U. C 186 z 20.7.1995, s. 3)

Obwieszczenie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów
z dnia 26 listopada 1997 r. ustanawiające wytyczne inicjatywy w ramach specjalnego programu wsparcia na rzecz
pokoju i pojednania w Irlandii Północnej oraz w przygranicznych hrabstwach Irlandii (1995–1999) (Peace II)
(COM(1997) 642 wersja ostateczna).

14.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/513



KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) (ciąg dalszy)

11 06 07 Zakończenie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR) — Operacyjna pomoc techniczna i działania inno-
wacyjne (2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 300 000 p.m. 860 000 1 119 487,08 1 087 047,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie przez IFOR zobowiązań, które pozostają do uregulowania z okresu programowa-
nia 2000–2006 w zakresie działań innowacyjnych i pomocy technicznej zgodnie z art. 22 i 23 rozporządzenia (WE)
nr 1260/1999. Działania innowacyjne obejmują badania, projekty pilotażowe oraz wymianę doświadczeń. Miały one na celu
w szczególności poprawę jakości środków funduszy strukturalnych. Pomoc techniczna obejmowała działania przygotowaw-
cze, monitorujące, oceniające, nadzorcze i z zakresu zarządzania, konieczne do wdrażania IFOR. Środki te zostały w szczegól-
ności wykorzystane na pokrycie:

— wydatków na wsparcie (koszty reprezentacyjne, szkolenia, spotkania, misje),

— wydatków na informacje i publikacje,

— wydatków na technologie informatyczne i telekomunikacyjne,

— umów o świadczenie usług,

— dotacji.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk-
turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 (Dz.U. L 223 z 15.8.2006,
s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 dotyczące Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołów-
stwa (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 54), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia doty-
czące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 10), ostatnio zmienione roz-
porządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, s. 1), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006.

11 06 08 Zakończenie wcześniejszych programów — Wcześniejsza operacyjna pomoc techniczna i działania innowacyjne
(sprzed 2000 r.)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań poczynionych we wcześniejszych okresach programowania w ramach
Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa IFOR w obszarze działań innowacyjnych, przygotowawczych, monitorują-
cych lub oszacowawczych i podobnego rodzaju pomocy technicznej przewidzianej w odpowiednich rozporządzeniach. Prze-
znaczone są również na finansowanie poprzednich działań wieloletnich, w szczególności tych zatwierdzonych i wdrożonych
zgodnie z wyżej wymienionymi rozporządzeniami, które nie są objęte celami priorytetowymi Funduszy. Środki te zostaną wy-
korzystane również, w miarę potrzeby, na pokrycie finansowania należnego w ramach Instrumentu Finansowego Orientacji Ry-
bołówstwa IFOR dla działań, dla których zgodnie z programowaniem na lata 2000–2006 nie przewidziano odpowiednich
środków.
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KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) (ciąg dalszy)

11 06 08 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2088/85 z dnia 23 lipca 1985 r. dotyczące zintegrowanych programów śródziemnomorskich
(Dz.U. L 197 z 27.7.1985, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skutecz-
ności oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi
istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, s. 9), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 3193/94 (Dz.U. L 337 z 24.12.1994, s. 11), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 1), os-
tatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3193/94 (Dz.U. L 337 z 24.12.1994, s. 11), uchylone rozporządzeniem (WE)
nr 1260/1999.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r. ustanawiające wspólnotowy system rybołówstwa i akwa-
kultury (Dz.U. L 389 z 31.12.1992, s. 1), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 2371/2002 (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie
do wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006
(Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybo-
łówstwa (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 54), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia doty-
czące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 10), ostatnio zmienione roz-
porządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, s. 1), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006.

11 06 09 Specjalne działanie na rzecz konwersji statków i rybaków zależnych do 1999 roku od umowy połowowej z Marokiem

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działań szczególnych dla promowania zmiany kierunku działalności i przebranżowienia
w zakresie statków rybackich i rybaków, którzy do 1999 roku byli zależni od umowy połowowej z Marokiem.

Po zatonięciu „Prestige” 30 000 000 EUR przeznaczono na działania szczególne rekompensujące straty związane z wyciekiem
ropy, jakie ponieśli rybacy, sektor hodowli skorupiaków i akwakultura.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2561/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. mające na celu wspieranie przekształcania statków ry-
backich i zmianę rodzaju działalności rybaków, którzy do roku 1999 podlegali umowie połowowej z Marokiem (Dz.U. L 344
z 28.12.2001, s. 17), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2325/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 25).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2372/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. ustanawiające szczególne środki rekompensaty dla hisz-
pańskiego rybołówstwa, branży skorupiaków i akwakultury, dotkniętych wyciekiem oleju z tankowca „Prestige” (Dz.U. L 358
z 31.12.2002, s. 81).
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KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) (ciąg dalszy)

11 06 11 Europejski Fundusz Rybacki (EFR) — Operacyjna pomoc techniczna

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 914 101 2 800 000 3 971 698 2 780 200

Uwagi

Środki te maja pokrywać instrumenty pomocy technicznej finansowane przez EFR przewidziane w art. 46 rozporządzenia (WE)
nr 1198/2006. Instrumenty pomocy technicznej obejmują badania, oceny, środki dotyczące partnerów, środki upowszechnia-
nia informacji, instalację, działanie i wzajemne połączenie systemów komputerowych w celu zarządzania, monitorowania, kon-
troli i oceny, poprawę metod oceny i wymianę informacji na temat procedur w tej dziedzinie, ustanowienie
międzynarodowych i wspólnotowych sieci podmiotów w zakresie zrównoważonego rozwoju stref rybołówstwa przybrzeżnego.

Pomoc techniczna obejmuje działania przygotowawcze, monitorujące, oceny, nadzorcze i z zakresu zarządzania konieczne dla
wdrożenia EFR. Środki te mogą w szczególności zostać wykorzystane na sfinansowanie:

— wydatków na wsparcie (koszty reprezentacyjne, szkolenia, spotkania, misje),

— wydatków na informacje i publikacje,

— wydatków na technologie informatyczne i telekomunikacyjne,

— umów o świadczenie usług,

— wsparcie dla tworzenia sieci i wymiany najlepszych praktyk.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. L 223
z 15.8.2006, s. 1).

11 06 12 Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR) — Cel konwergencji

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

440 135 879 132 875 991 425 340 636 208 293 932

Uwagi

Środki te mają pokrywać programy operacyjne w ramach celu konwergencji Europejskiego Funduszu Rybołówstwa na okres
programowania 2007–2013.

Szczególny nacisk położony zostanie na gospodarczą dywersyfikację regionów dotkniętych redukcjami w dziedzinie rybołów-
stwa, na dostosowanie możliwości połowowych floty i jej modernizację, bez zwiększenia nakładów połowowych, a także na
zrównoważony rozwój stref połowowych.

W ramach działań finansowanych zgodnie z tym artykułem należy wziąć pod uwagę utrzymanie stabilnej i trwałej równowagi
pomiędzy możliwościami połowowymi flot rybackich i dostępnymi zasobami oraz potrzebę promowania bezpiecznej kultury
łowienia.

Środki te przeznaczone są również na finansowanie działań poprawiających selektywność sprzętu służącego do połowów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa
(Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) (ciąg dalszy)

11 06 13 Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR) — Obszary nieobjęte celem konwergencji

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

144 412 627 45 046 745 141 609 987 73 692 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działań EFR w zakresie obszarów nieobjętych celem konwergencji dotyczących okresu
programowania na lata 2007–2013.

Szczególny nacisk położony zostanie na gospodarczą dywersyfikację regionów dotkniętych redukcjami w dziedzinie rybołów-
stwa, na modernizację floty, bez zwiększenia nakładów połowowych, a także na zrównoważony rozwój stref połowowych.

W ramach działań finansowanych zgodnie z tym artykułem należy pod uwagę wziąć potrzebę promowania bezpiecznej kul-
tury łowienia.

Środki te przeznaczone są również na finansowanie działań poprawiających selektywność sprzętu służącego do połowów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa
(Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1).
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