
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 10 maja 2012 r. 

w sprawie wkładu finansowego Unii Europejskiej w programy krajowe 10 państw członkowskich 
(Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Włoch, Cypru, Łotwy, Rumunii, Słowenii i Finlandii) na rzecz 
gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa w 2012 r. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 3024) 

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, łotewskim, 
niderlandzkim, rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne) 

(2012/276/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 progra
mami krajowymi gromadzenia danych i zarządzania 
nimi. 

(2) Programy te należy opracowywać zgodnie z rozporządze
niem Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. 
w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram groma
dzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania 
w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania 
doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybo 
łówstwa ( 2 ) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
665/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. ustanawiającym szcze
gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram 
gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzysty
wania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspie
rania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki 
rybołówstwa ( 3 ). 

(3) Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Włochy, Cypr, Łotwa, 
Rumunia, Słowenia oraz Finlandia przedłożyły programy 
krajowe na lata 2011–2013, jak określono w art. 4 ust. 4 
i 5 rozporządzenia (WE) nr 199/2008. Programy te 
zostały zatwierdzone w 2011 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 199/2008. 

(4) Powyższe państwa członkowskie przedstawiły prognozy 
rocznego budżetu na rok 2012 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 nimi ( 4 ). Komisja 
poddała ocenie prognozy rocznego budżetu państw 
członkowskich zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 1078/2008, biorąc pod uwagę zatwierdzone 
programy krajowe. 

(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 
państwa członkowskie w związku z realizacją programu 
gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzysty
wania w sektorze rybołówstwa. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku określono maksymalne łączne kwoty wkładu 
finansowego Unii, które zostaną przyznane każdemu państwu 
członkowskiemu na gromadzenie danych, zarządzanie nimi 
i ich wykorzystywanie w sektorze rybołówstwa w 2012 r., 
oraz poziom 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 Belgii, Republiki Bułgarii, Królestwa Danii, Republiki Estoń
skiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Repub
liki Finlandii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Maria DAMANAKI 

Członek Komisji 

ZAŁĄCZNIK 

PROGRAMY KRAJOWE NA LATA 2011–2013 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE I MAKSYMALNY WKŁAD UNII W 2012 R. 

(w EUR) 

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

Belgia 2 108 145,00 1 054 072,50 

Bułgaria 199 740,00 99 870,00 

Dania 6 440 240,00 3 220 120,00 

Estonia 566 084,00 283 042,00 

Włochy 7 859 576,00 3 929 788,00 

Cypr 395 709,00 197 854,50 

Łotwa 337 444,00 168 722,00 

Rumunia 507 906,00 253 953,00 

Słowenia 180 783,00 90 391,50 

Finlandia 1 761 072,00 880 536,00 

Ogółem 20 356 699,00 10 178 349,50
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