
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/93 

z dnia 16 listopada 2017 r. 

w sprawie zwiększenia wartości procentowej środków z budżetu przydzielonych na projekty 
wspierane poprzez dotacje na działania w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska 
przeznaczonych na projekty wspierające ochronę przyrody i różnorodność biologiczną zgodnie 
z art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 w sprawie 
ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 614/2007 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 614/2007 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Warunki zwiększenia odsetka środków z budżetu przeznaczonych na projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie programu LIFE, 
o maksymalnie 10 % są spełnione, ponieważ łączna kwota środków stanowiących przedmiot wniosków 
dotyczących obszaru priorytetowego „Przyroda i różnorodność biologiczna”, złożonych w okresie dwóch 
kolejnych lat i spełniających podstawowe wymogi jakościowe, przekracza o ponad 20 % odnośną kwotę 
obliczoną na okres dwóch lat poprzedzających ten okres. 

(2)  Biorąc pod uwagę wnioski z oceny adekwatności przepisów dyrektyw o ochronie przyrody (2) dotyczące 
potrzeby zwiększenia dostępności środków finansowych w celu poprawy wdrażania dyrektyw i realizacji 
działania 8 zawartego w planie działania Komisji na rzecz ochrony przyrody, ludzi i gospodarki (3), Komisja 
zdecydowała podwyższyć odsetek środków z budżetu przeznaczonych na projekty wspierane poprzez dotacje na 
działania w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska, które wchodzą w zakres obszaru priorytetowego 
„Przyroda i różnorodność biologiczna”, wynoszący 55 %. 

(3)  W związku z planowanym zwiększeniem rocznej puli środków finansowych na realizację programu LIFE 
w latach 2018–2020 i zmniejszeniem stawki współfinansowania przez UE w odniesieniu do większości dotacji 
na działania w ramach innych obszarów priorytetowych z 60 % do 55 % nie oczekuje się, że zwiększenie odsetka 
środków z budżetu przeznaczonych dla obszaru priorytetowego „Przyroda i różnorodność biologiczna” 
spowoduje zmniejszenie środków przeznaczonych na projekty finansowane w ramach innych obszarów prioryte
towych podprogramu działań na rzecz środowiska, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie programu LIFE otrzymuje brzmienie: „Co najmniej 60,5 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane poprzez dotacje na działania w ramach podprogramu działań na rzecz 
środowiska programu LIFE przeznaczone jest na projekty wspierające ochronę przyrody i różnorodność biologiczną.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185 (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie programu LIFE”). 
(2) SWD(2016) 472 final (dokument roboczy służb Komisji: „Fitness Check of the EU Nature Legislation (Birds and Habitats Directives”)  

(Ocena adekwatności unijnych przepisów dotyczących ochrony przyrody (dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa)). 
(3) COM(2017) 198 final i SWD(2017) 139 final („Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki”). 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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