
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 16 lipca 2013 r. 

w sprawie wkładu finansowego Unii Europejskiej w programy krajowe 11 państw członkowskich 
(Bułgarii, Danii, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Malty, Rumunii, Słowenii, Finlandii, i Szwecji) 
dotyczące gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze 

rybołówstwa w 2013 r. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4434) 

(Jedynie teksty w językach bułgarskim, duńskim, fińskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, 
rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne) 

(2013/424/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 zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 665/2008 ( 3 ). 

(3) Bułgaria, Dania, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, 
Rumunia, Słowenia, Finlandia i Szwecja przedłożyły 
programy krajowe dotyczące gromadzenia danych, zarzą
dzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołów
stwa na lata 2011–2013, zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5 
rozporządzenia (WE) nr 199/2008. Programy te zostały 
zatwierdzone w 2011 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 199/2008. 

(4) Powyższe państwa członkowskie przedstawiły prognozy 
rocznego budżetu na rok 2013 zgodnie z art. 2 ust. 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) Art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1078/2008 stanowi, że 
Komisja zatwierdza prognozę rocznego budżetu i podej
muje decyzję o rocznym wkładzie finansowym Unii dla 
każdego programu krajowego zgodnie z procedurą okre 
śloną w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz 
w oparciu o wynik oceny prognoz rocznego budżetu, 
o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1078/2008. 

(6) Art. 24 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 
stanowi, że Komisja określa poziom wkładu finansowego 
w drodze decyzji. Art. 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 dotyczącego groma
dzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania 
w sektorze rybołówstwa. 

(7) Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso
wania w rozumieniu art. 84 ust. 2 rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finan
sowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego 
Unii ( 5 ). 

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,
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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 298 z 26.10.2012, s. 1.



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 2013 r., 
oraz poziom wkładu finansowego Unii. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Króle
stwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Włoskiej, 

Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, 
Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Finlandii i Królestwa 
Szwecji. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Maria DAMANAKI 

Członek Komisji 

ZAŁĄCZNIK 

PROGRAMY KRAJOWE NA LATA 2011–2013 

Wydatki kwalifikowalne i maksymalny wkład Unii w 2013 r. 

(w EUR) 

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

Bułgaria 180 214,85 90 107,43 

Dania 5 956 908,05 2 978 454,03 

Niemcy 6 938 161,00 3 469 080,50 

Włochy 9 245 522,75 4 622 761,38 

Łotwa 374 348,04 187 174,02 

Litwa 244 900,00 122 450,00 

Malta 799 170,09 399 585,05 

Rumunia 449 247,00 224 623,50 

Słowenia 160 896,42 80 448,21 

Finlandia 1 880 999,00 940 499,50 

Szwecja 6 158 792,00 3 079 396,00 

Ogółem 32 389 159,20 16 194 579,60
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