
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 14 października 2013 r. 

w sprawie wkładu finansowego Unii w program kontroli rybołówstwa Chorwacji na rok 2013 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6606) 

(Jedynie tekst w języku chorwackim jest autentyczny) 

(2013/673/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. 21, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja stała się członkiem 
Unii Europejskiej. 

(2) Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 
Chorwacja przedłożyła Komisji program kontroli rybo 
łówstwa na 2013 r. wraz z wnioskiem o wkład finan
sowy Unii w wydatki, które będą ponoszone przy reali
zacji projektów zawartych w tym programie. 

(3) Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 8 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 861/2006 mogą kwalifikować 
się do finansowania przez Unię. 

(4) Należy zatem ustalić maksymalne kwoty i wysokość 
wkładu finansowego Unii w granicach ustanowionych 
w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz okre 
ślić warunki, na jakich taki wkład może być przyzna
wany. 

(5) Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
861/2006 Chorwacja została poproszona o przedłożenie 
programu dotyczącego finansowania w obszarach priory
tetowych określonych przez Komisję w piśmie z dnia 
25 stycznia 2013 r., tj. projektów mających na celu 
wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ( 2 ), 
dotyczących kontroli, pomiaru mocy silnika oraz identy
fikowalności produktów rybołówstwa. Wymagania 
wobec podmiotów lub państw członkowskich inwestują

cych w projekty związane z identyfikowalnością 
produktów zostały określone przez Komisję w piśmie 
z dnia 14 maja 2012 r. 

(6) Na tej podstawie i z uwagi na ograniczenia budżetowe 
odrzucono wnioski o finansowanie unijne w ramach tych 
programów, związane z działaniami niepriorytetowymi 
takimi jak instalacja systemów automatycznej identyfi
kacji (AIS) na statkach rybackich oraz projekty szkole
niowe niepowiązane z doskonaleniem systemów kontroli 
państw członkowskich, ze względu na brak odniesienia 
do wyżej określonych obszarów priorytetowych. 

(7) W odniesieniu do projektów z zakresu identyfikowal
ności produktów ważne jest zapewnienie, by były one 
opracowywane w oparciu o uznawane normy międzyna
rodowe zgodnie z wymogami art. 67 ust. 8 rozporzą
dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 ( 3 ). 

(8) Wniosek Chorwacji o finansowanie unijne został 
oceniony pod względem zgodności z przepisami 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 
11 kwietnia 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 
w zakresie wydatków poniesionych przez państwa człon
kowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania 
i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki 
rybackiej ( 4 ). 

(9) W celu stworzenia zachęty do inwestowania w ramach 
działań priorytetowych określonych przez Komisję oraz 
uwzględniając negatywny wpływ kryzysu finansowego na 
budżety państw członkowskich, na wydatki uwzględ
nione w niniejszej decyzji w sprawie finansowania zwią
zane z obszarami priorytetowymi, o których mowa 
powyżej, przysługiwać powinna wysoka stawka współ
finansowania mieszcząca się w granicach określonych 
w art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006. 

(10) Aby kwalifikować się do objęcia wkładem finansowym, 
automatyczne urządzenia lokacyjne powinny spełniać 
wymogi określone w rozporządzeniu wykonawczym 
(UE) nr 404/2011.
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(11) Aby kwalifikować się do objęcia wkładem finansowym, 
urządzenia elektroniczne do rejestrowania i przekazy
wania informacji, znajdujące się na statkach rybackich, 
powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu 
wykonawczym (UE) nr 404/2011. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

W niniejszej decyzji określa się wkład finansowy Unii na 2013 
r. w wydatki poniesione przez Chorwację w związku z wdraża
niem systemów monitorowania i kontroli mających zastoso
wanie do wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), o których 
mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006. 

Artykuł 2 

Zamknięcie zobowiązań pozostających do spłaty 

Wszystkie płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski 
o zwrot wydatków, zostają zrealizowane przez Chorwację 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. Płatności dokonywane 
po tym terminie nie kwalifikują się do zwrotu. Środki budże
towe związane z niniejszą decyzją podlegają wycofaniu najpóź
niej do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Artykuł 3 

Nowe technologie i sieci informatyczne 

1. Wydatki poniesione – w związku z projektami, o których 
mowa w załączniku I – na wdrożenie nowych technologii oraz 
na budowę sieci informatycznych, w celu umożliwienia skutecz
nego i bezpiecznego gromadzenia danych i zarządzania nimi na 
potrzeby monitorowania i kontrolowania działalności poło
wowej oraz nadzoru nad nią, jak również wydatki na weryfi
kację mocy silnika kwalifikują się do otrzymania wkładu finan
sowego w wysokości 90 % wydatków kwalifikowalnych w grani
cach ustanowionych w wymienionym załączniku. 

2. Projekt HR/13/05, o którym mowa w załączniku I, doty
czący mierników i skali, kwalifikuje się do otrzymania wkładu 
finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych 
w granicach określonych w wymienionym załączniku. 

Artykuł 4 

Automatyczne urządzenia lokacyjne 

1. Wydatki poniesione – w związku z projektami, o których 
mowa w załączniku II – na zakup i instalację na statkach 
rybackich automatycznych urządzeń lokacyjnych umożliwiają
cych centrom monitorowania rybołówstwa zdalne monitoro
wanie statków przy wykorzystaniu satelitarnego systemu moni
torowania statków (VMS) kwalifikują się do otrzymania wkładu 
finansowego w wysokości 90 % wydatków kwalifikowalnych 
w granicach ustanowionych w wymienionym załączniku. 

2. Wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, jest obliczany 
na podstawie ceny ograniczonej do kwoty 2 500 EUR na statek. 

3. Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu finansowego, 
o którym mowa w ust. 1, automatyczne urządzenia lokacyjne 
muszą spełniać wymogi ustanowione w rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 2244/2003 ( 1 ). 

Artykuł 5 

Systemy elektronicznej rejestracji i elektronicznego 
raportowania 

Wydatki poniesione – w związku z projektami, o których 
mowa w załączniku III – na rozwój, zakup i instalację niezbęd
nych komponentów elektronicznych systemów rejestrowania 
i przekazywania informacji (ERS) oraz na związaną z nimi 
pomoc techniczną, w celu umożliwienia skutecznej i bezpiecznej 
wymiany danych na potrzeby monitorowania i kontrolowania 
działalności połowowej oraz nadzoru nad nią, kwalifikują się do 
otrzymania wkładu finansowego w wysokości 90 % wydatków 
kwalifikowalnych w granicach ustanowionych w wymienionym 
załączniku. 

Artykuł 6 

Urządzenia do elektronicznej rejestracji i elektronicznego 
raportowania 

1. Wydatki poniesione – w związku z projektami, o których 
mowa w załączniku IV – na zakup i instalację na pokładzie 
statków rybackich urządzeń do elektronicznej rejestracji i elek
tronicznego raportowania (urządzeń ERS), umożliwiających 
statkom elektroniczną rejestrację danych o połowach i przekazy
wanie ich do centrum monitorowania rybołówstwa, kwalifikują 
się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 90 % 
wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w wymie
nionym załączniku. 

2. Wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, jest obliczany 
na podstawie ceny ograniczonej do kwoty 3 000 EUR na statek. 

3. Aby kwalifikować się do objęcia wkładem finansowym, 
urządzenia ERS muszą spełniać wymogi ustanowione 
w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 404/2011. 

Artykuł 7 

Całkowity maksymalny wkład Unii na rzecz Chorwacji 

Poniżej przedstawiono kwoty planowanych wydatków, kwoty 
kwalifikowalnych części tych wydatków oraz maksymalne 
kwoty wkładu Unii na rzecz Chorwacji: 

(EUR) 

Państwo 
członkowskie 

Kwota wydatków 
planowanych 
w krajowym 

programie kontroli 
rybołówstwa 

Kwota wydatków 
na projekty 

wybrane na mocy 
niniejszej decyzji 

Maksymalny 
wkład Unii 

Chorwacja 817 000 618 000 522 600 

Ogółem 817 000 618 000 522 600
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Artykuł 8 

Adresat 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Chorwacji. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Maria DAMANAKI 

Członek Komisji 

ZAŁĄCZNIK I 

NOWE TECHNOLOGIE I SIECI INFORMATYCZNE 

(EUR) 

Kod projektu 
Kwota wydatków planowanych 

w krajowym programie kontroli 
rybołówstwa 

Kwota wydatków na projekty 
wybrane na mocy niniejszej 

decyzji 
Maksymalny wkład Unii 

HR/13/05 84 000 84 000 42 000 

HR/13/07 100 000 100 000 90 000 

Ogółem 184 000 184 000 132 000 

ZAŁĄCZNIK II 

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA LOKACYJNE 

(EUR) 

Kod projektu 
Kwota wydatków planowanych 

w krajowym programie kontroli 
rybołówstwa 

Kwota wydatków na projekty 
wybrane na mocy niniejszej 

decyzji 
Maksymalny wkład Unii 

HR/13/01 192 000 192 000 172 800 

HR/13/02 192 000 0 0 

Ogółem 384 000 192 000 172 800
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ZAŁĄCZNIK III 

SYSTEMY ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI I ELEKTRONICZNEGO RAPORTOWANIA 

(EUR) 

Kod projektu 
Kwota wydatków planowanych 

w krajowym programie kontroli 
rybołówstwa 

Kwota wydatków na projekty 
wybrane na mocy niniejszej 

decyzji 
Maksymalny wkład Unii 

HR/13/04 50 000 50 000 45 000 

Ogółem 50 000 50 000 45 000 

ZAŁĄCZNIK IV 

URZĄDZENIA DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI I ELEKTRONICZNEGO RAPORTOWANIA 

(EUR) 

Kod projektu 
Kwota wydatków planowanych 

w krajowym programie kontroli 
rybołówstwa 

Kwota wydatków na projekty 
wybrane na mocy niniejszej 

decyzji 
Maksymalny wkład Unii 

HR/13/03 192 000 192 000 172 800 

Ogółem 192 000 192 000 172 800 

ZAŁĄCZNIK V 

PROGRAMY SZKOLEŃ I WYMIAN 

(EUR) 

Kod projektu 
Kwota wydatków planowanych 

w krajowym programie kontroli 
rybołówstwa 

Kwota wydatków na projekty 
wybrane na mocy niniejszej 

decyzji 
Maksymalny wkład Unii 

HR/13/06 7 000 0 0 

Ogółem 7 000 0 0

PL 26.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/81


	Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 października 2013 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w program kontroli rybołówstwa Chorwacji na rok 2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6606) (Jedynie tekst w języku chorwackim jest autentyczny)  (2013/673/UE)

