
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 22 maja 2013 r. 

wprowadzająca odstępstwo od progu ustanowionego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 
dla wsparcia finansowego Unii na środki pomocowe przewidziane przez Włochy na rzecz 

tymczasowego zaprzestania działalności połowowej 

(2013/C 143/03) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 
27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackie
go ( 1 ), w szczególności jego art. 24 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 
przewiduje, że udział finansowy EFR w niektórych środ
kach pomocowych na rzecz tymczasowego zaprzestania 
działalności połowowej nie może przekroczyć 6 % 
pomocy finansowej Unii przydzielanej sektorowi rybo 
łówstwa w danym państwie członkowskim. Jednakże 
zgodnie z tym artykułem decyzją Komisji można 
podwyższyć ten 6-procentowy próg. 

(2) W dniu 19 października 2012 r. Włochy, za pośrednic
twem komputerowego systemu wymiany danych, zwró
ciły się z wnioskiem o podwyższenie progu do poziomu 
9 % w odniesieniu do środków pomocowych przyznawa
nych przez Włochy na rzecz tymczasowego zaprzestania 
działalności połowowej. 

(3) Wniosek przedłożony przez Włochy dotyczy wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Rybackiego w odniesieniu do 
pomocy publicznej dla rybaków i właścicieli statków 
rybackich na środki dotyczące tymczasowego zaprze
stania działalności przyjęte na podstawie art. 24 ust. 1 
ppkt (v) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w 
kontekście planów zarządzania przyjmowanych na 
szczeblu krajowym w ramach unijnych środków 
ochrony, który przewiduje stopniowe zmniejszanie 
nakładu połowowego. Krajowe plany zarządzania dla 
floty trawlerów Morza Śródziemnego, przyjęte w dniu 
20 maja 2011 r., przewidują zgodnie z art. 19 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 
2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną 

eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemne
go ( 2 ) środki wprowadzające stopniowe zmniejszanie 
nakładu połowowego. 

(4) Na podstawie przeprowadzonych przetargów i związa
nych z nimi wydatków Włochy zwróciły się z wnioskiem 
o podwyższenie progu z 6 % do 9 % w celu zapewnienia 
wystarczających środków finansowych na zaproszenia do 
składania ofert dla okresu od 2013 r. do 2015 r. 

(5) Uwzględniając kryzys, który dotyka przedmiotową flotę, 
oraz zwiększającą się liczbę podmiotów gospodarczych, 
które zaprzestają działalności połowowej w ramach tej 
floty, Włochy muszą zrealizować, a nawet przekroczyć 
cele zmniejszenia nadmiernej zdolności połowowej 
określone w programie operacyjnym dotyczącym 
pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rybac
kiego we Włoszech na okres programowania 
2007–2013, który zostanie dostosowany w następstwie 
przyjęcia niniejszej decyzji. 

(6) Środki na tymczasowe zaprzestanie działalności poło
wowej w ramach programu operacyjnego dotyczącego 
pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rybac
kiego we Włoszech na okres programowania 
2007–2013, zatwierdzone decyzją Komisji C(2007) 
6792 z dnia 19 grudnia 2007 r., zostały już wyczerpane, 
a przydzielenie dodatkowych, wynoszących 8 % środków 
na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 744/2008 ( 3 ) 
nie jest już możliwe. 

(7) Wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rybackiego 
na rzecz środków służących tymczasowemu zaprzestaniu 
działalności połowowej zgodnie z art. 24 ust. 1 ppkt 
(i)–(vi) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 należy 
zatem zwiększyć do maksymalnego poziomu 9 % 
pomocy finansowej Unii przyznawanej sektorowi rybo 
łówstwa we Włoszech. 

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu Europejskiego Funduszu Rybackiego,
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( 1 ) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11. 
( 3 ) Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 1.



STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 

W przypadku Włoch próg wynoszący 6 %, ustanowiony 
w art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 w odnie
sieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz środków pomoco
wych na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, 
może zostać zwiększony do maksymalnego poziomu 9 % 
wsparcia finansowego Unii przyznanego temu państwu decyzją 
Komisji C(2007) 6792 z dnia 19 grudnia 2007 r., pod warun
kiem że kwota wkładu finansowego Unii przekraczająca poziom 
6 % jest wykorzystana wyłącznie na wdrożenie środków pomo
cowych na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej na 
podstawie art. 24 ust. 1 ppkt (v) rozporządzenia (WE) 

nr 1198/2006 w ramach planów zarządzania przyjętych na 
szczeblu krajowym na podstawie art. 19 rozporządzenia (WE) 
nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w odniesieniu do 
floty trawlerów Morza Śródziemnego w dniu 20 maja 2011 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Maria DAMANAKI 

Członek Komisji
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