
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 1 października 2013 r. 

w sprawie wkładu finansowego Unii Europejskiej w programy krajowe 9 państw członkowskich 
(Belgii, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Cypru, Niderlandów, Polski i Portugalii) na rzecz 
gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa 

w 2013 r. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6255) 

(Jedynie teksty w języku angielskim, estońskim, francuskim, greckim, niderlandzkim, polskim i portugalskim są 
autentyczne) 

(2013/506/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 na rzecz gromadzenia danych i zarzą
dzania 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 ( 3 ). 

(3) Bułgaria, Dania, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, 
Rumunia, Słowenia, Finlandia i Szwecja nie zmieniły 
swoich programów krajowych na lata 2011–2013 
w odniesieniu do roku 2013. Komisja podejmie decyzję 
w sprawie wkładu na rzecz tych programów krajowych 
w odniesieniu do roku 2013 r. w formie decyzji wyko
nawczej Komisji, która jest obecnie w toku procesu legi
slacyjnego. 

(4) Belgia, Estonia, Irlandia, Grecja, Francja, Cypr, Niderlandy, 
Polska i Portugalia przedstawiły programy krajowe na 
rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich 
wykorzystywania w sektorze rybołówstwa na lata 

2011–2013, jak przewidziano 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 rozporzą
dzenia (WE) nr 199/2008. 

(5) Irlandia przedłożyła zmiany do swojego programu krajo
wego w odniesieniu do roku 2013 zgodnie z art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 199/2008. Zmiany te zostały 
zatwierdzone przez Komisję w 2013 r. zgodnie z art. 
6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 199/2008. 

(6) 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. 

(7) 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. 

(8) 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.

PL 17.10.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 276/5 

( 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.



(9) Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso
wania w rozumieniu art. 84 ust. 2 rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finan
sowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego 
Unii ( 1 ). 

(10) 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 2013 r., 
oraz poziom wkładu finansowego Unii. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki 
Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Republiki Francuskiej, 
Republiki Cypryjskiej, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Portugalskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Maria DAMANAKI 

Członek Komisji
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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 %) 

Belgia 1 908 116,52 954 058,26 

Estonia 419 817,33 209 908,67 

Irlandia 6 789 727,28 3 394 863,64 

Grecja 3 746 777,00 1 873 388,50 

Francja 13 156 764,55 6 578 382,28 

Cypr 210 953,08 105 476,54 

Niderlandy 5 068 872,00 2 534 436,00 

Polska 835 480,23 417 740,11 

Portugalia 2 847 270,00 1 423 635,00 

Ogółem 34 983 777,99 17 491 888,99
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