
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie wkładu finansowego Unii w program krajowy Królestwa Hiszpanii w 2011 r. na rzecz 
gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9318) 

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) 

(2011/843/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 
22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe 
na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz 
w obszarze prawa morza ( 1 ), w szczególności jego art. 24 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 861/2006 określono 
warunki, które muszą zostać spełnione, by państwa 
członkowskie mogły otrzymać wkład finansowy Unii 
Europejskiej na wydatki poniesione w związku 
z programami krajowymi gromadzenia danych 
i zarządzania nimi. 

(2) Programy te należy opracowywać zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 
25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnoto
wych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich 
wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz 
w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie 
wspólnej polityki rybołówstwa ( 2 ) oraz rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 665/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 ( 3 ). 

(3) Królestwo Hiszpanii przedłożyło program krajowy 
na lata 2011–2013 zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5 
rozporządzenia (WE) nr 199/2008. Program został 
zatwierdzony w 2011 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 199/2008. 

(4) Powyższe państwo członkowskie przedstawiło prognozy 
rocznego budżetu na lata 2011–2013 zgodnie z art. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 
3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w 
odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa 
członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych 
danych o rybołówstwie i zarządzania ( 4 ). Komisja 
poddała ocenie prognozy rocznego budżetu państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 1078/2008, biorąc pod uwagę zatwierdzony program 
krajowy. 

(5) Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 1078/2008 stanowi, 
że Komisja zatwierdza prognozę rocznego budżetu 
i podejmuje decyzję o rocznym wkładzie finansowym 
Unii w każdy program krajowy zgodnie z procedurą 
określoną w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 
oraz na podstawie wyniku oceny prognoz rocznego 
budżetu, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 1078/2008. 

(6) Artykuł 24 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
861/2006 stanowi, że Komisja określa poziom wkładu 
finansowego w drodze decyzji. Artykuł 16 tego 
rozporządzenia stanowi, że unijne środki finansowe 
w obszarze gromadzenia podstawowych danych nie 
mogą przekraczać 50 % kosztów poniesionych przez 
państwo członkowskie w związku z realizacją programu 
gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzy
stywania w sektorze rybołówstwa. 

(7) Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso
wania w rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich ( 5 ). 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku określono maksymalną łączną kwotę wkładu 
finansowego Unii, która zostanie przyznana Królestwu Hisz
panii na gromadzenie danych, zarządzanie danymi i ich wyko
rzystywanie w sektorze rybołówstwa w 2011 r., oraz stawkę 
wkładu finansowego Unii.
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( 1 ) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 186 z 15.7.2008, s. 3. 

( 4 ) Dz.U. L 295 z 4.11.2008, s. 24. 
( 5 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Maria DAMANAKI 

Członek Komisji 

ZAŁĄCZNIK 

PROGRAM KRAJOWY NA LATA 2011-2013 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE I MAKSYMALNY WKŁAD UNII W 2011 R. 

(in EUR) 

Państwo członkowskie Wydatki kwalifikowalne Maksymalny wkład Unii 
(poziom 50 %) 

KRÓLESTWO HISZPANII 16 043 361,16 8 021 680,58 

OGÓŁEM 16 043 361,16 8 021 680,58
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