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II/643

KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA

ROZDZIAŁ 11 02 — RYNKI RYBNE
Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Środki 2007
Treść

Zobowiązanie

11 02

RYNKI RYBNE

11 02 01

Interwencje w odniesieniu do
produktów rybołówstwa

11 02 01 01

Interwencje w odniesieniu do
produktów rybołówstwa ––
Nowe środki

2

Interwencje w odniesieniu do
produktów rybołówstwa ––
Zakończenie wcześniejszych
środków

2

11 02 01 02

Środki 2006

Wynik 2005

RF

Artykuł 11 02 01 – Razem

15 500 000

p.m.
15 500 000

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 500 000

p.m.

18 200 000

18 200 000

13 091 270,89 13 091 270,89

15 500 000

18 200 000

18 200 000

13 091 270,89 13 091 270,89

11 02 02

Nieprawidłowości (rynki
produktów rybołówstwa)

11 02 02 01

Nieprawidłowości (rynki
produktów rybołówstwa) ––
Nowe środki

2

p.m.

p.m.

Nieprawidłowości (rynki
produktów rybołówstwa) ––
Zakończenie wcześniejszych
środków

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 60 535,39

– 60 535,39

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 60 535,39

– 60 535,39

11 02 02 02

Artykuł 11 02 02 – Razem
11 02 03

Programy w dziedzinie
rybołówstwa dla regionów
peryferyjnych

11 02 03 01

Programy w dziedzinie
rybołówstwa dla regionów
peryferyjnych –– Nowe środki

2

p.m. (1)

p.m. (1)

Programy w dziedzinie
rybołówstwa dla regionów
peryferyjnych — Zakończenie
wcześniejszych środków

2

p.m.

p.m.

11 02 03 02

Artykuł 11 02 03 – Razem
Rozdział 11 02 – Razem

p.m.
15 500 000

15 000 000

15 000 000

15 504 801,88 15 504 801,88

p.m.

15 000 000

15 000 000

15 504 801,88 15 504 801,88

15 500 000

33 200 000

33 200 000

28 535 537,38 28 535 537,38

Uwagi
Zgodnie z art. 18 i 180 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie art. 670 ogólnego zestawienia dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków w ramach dowolnej pozycji tego rozdziału.

(1) Środki w wysokości 15 000 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA
ROZDZIAŁ 11 02 — RYNKI RYBNE (ciąg dalszy)

11 02 01

Interwencje w odniesieniu do produktów rybołówstwa

11 02 01 01

Interwencje w odniesieniu do produktów rybołówstwa –– Nowe środki
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2007
Zobowiązanie

Środki 2006
Płatność

15 500 000

Zobowiązanie

Wynik 2005
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 500 000

Uwagi
Dawny artykuł 11 02 01 (częściowo)
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze wspólną organizacją rynku produktów rybołówstwa, w szczególności na mechanizmy interwencji, dodatki dla organizacji producenckich oraz systemy komunikacji i wymiany informacji
między państwami członkowskimi a Komisją.
Środki te są również przeznaczone na pokrycie wydatków na oceny zgodnie z art. 41 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, które wprowadza zmianę zasady zarządzania środkami z podziału zarządzania z udziałem państw członkowskich na zarządzanie scentralizowane realizowane przez Komisję,
począwszy od 2007 roku środki zapisane w tej pozycji staną się środkami zróżnicowanymi.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1759/2006 (Dz.U. L 335
z 1.12.2006, str. 3).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
(Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).
11 02 01 02

Interwencje w odniesieniu do produktów rybołówstwa –– Zakończenie wcześniejszych środków
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2007

p.m.

Środki 2006

Wynik 2005

18 200 000

13 091 270,89

Uwagi
Dawny artykuł 11 02 01 (częściowo)
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze wspólną organizacją rynku produktów rybołówstwa, w szczególności na mechanizmy interwencji, dodatki dla organizacji producenckich oraz systemy komunikacji i wymiany informacji
między państwami członkowskimi a Komisją.
Środki te są również przeznaczone na pokrycie wydatków na oceny zgodnie z art. 41 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, które wprowadza zmianę zasady zarządzania środkami z podziału zarządzania z udziałem państw członkowskich na zarządzanie scentralizowane realizowane przez Komisję,
niniejsza pozycja budżetowa będzie wykorzystana w roku 2007 wyłącznie na pokrycie wydatków dotyczących zobowiązań
zaciągniętych w 2006 roku i jeszcze nie zapłaconych pod koniec 2006 roku. Płatności te będą możliwe dzięki automatycznemu przeniesieniu środków na płatności z 2006 roku, ponieważ – do 2006 roku – środki te pozostają środkami
niezróżnicowanymi.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1759/2006 (Dz.U. L 335
z 1.12.2006, str. 3).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
(Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).
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KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA
ROZDZIAŁ 11 02 — RYNKI RYBNE (ciąg dalszy)

11 02 02

Nieprawidłowości (rynki produktów rybołówstwa)

11 02 02 01

Nieprawidłowości (rynki produktów rybołówstwa) –– Nowe środki
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2007

Środki 2006

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

Zobowiązanie

Wynik 2005
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Uwagi
Dawny artykuł 11 02 02 (częściowo)
Niniejsza pozycja znajduje się w budżecie wyłącznie w celu porównania wydatków na rolnictwo z wcześniejszymi latami.
Wcześniej miała ona być przeznaczona na pokrycie kwot odzyskanych w związku z nieprawidłowościami związanymi ze środkami interwencyjnymi na rynkach produktów rybołówstwa finansowanymi przez Sekcję Gwarancji EFOGR, które obecnie zapisane zostały jako dochody przeznaczone na określony cel w pozycji 6 7 0 2 ogólnego zestawienia dochodów zgodnie z art. 18
i 180 rozporządzenia finansowego.
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, które wprowadza zmianę zasady zarządzania środkami z podziału zarządzania z udziałem państw członkowskich na zarządzanie scentralizowane realizowane przez Komisję,
począwszy od 2007 roku środki zapisane w tej pozycji staną się środkami zróżnicowanymi.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1759/2006 (Dz.U. L 335
z 1.12.2006, str. 3).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
(Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).
11 02 02 02

Nieprawidłowości (rynki produktów rybołówstwa) –– Zakończenie wcześniejszych środków
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2007

Środki 2006

p.m.

p.m.

Wynik 2005

– 60 535,39

Uwagi
Dawny artykuł 11 02 02 (częściowo)
Niniejsza pozycja znajduje się w budżecie wyłącznie w celu porównania wydatków na rolnictwo z wcześniejszymi latami.
Wcześniej miała ona być przeznaczona na pokrycie kwot odzyskanych w związku z nieprawidłowościami związanymi ze środkami interwencyjnymi na rynkach produktów rybołówstwa finansowanymi przez Sekcję Gwarancji EFOGR, które obecnie zapisane zostały jako dochody przeznaczone na określony cel w pozycji 6 7 0 2 ogólnego zestawienia dochodów zgodnie z art. 18
i 180 rozporządzenia finansowego.
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, które wprowadza zmianę zasady zarządzania środkami z podziału zarządzania z udziałem państw członkowskich na zarządzanie scentralizowane realizowane przez Komisję,
niniejsza pozycja budżetowa będzie wykorzystana w roku 2007 wyłącznie na pokrycie wydatków dotyczących zobowiązań
zaciągniętych w 2006 roku i jeszcze nie zapłaconych pod koniec 2006 roku. Płatności te będą możliwe dzięki automatycznemu przeniesieniu środków na płatności z 2006 roku, ponieważ – do 2006 roku – środki te pozostają środkami
niezróżnicowanymi.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22), ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r. (Dz.U. L 236
z 23.9.2003, str. 33), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1759/2006 (Dz.U. L 335 z 1.12.2006, str. 3).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
(Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

II/646

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

16.3.2007

KOMISJA
TYTUŁ 11 — RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA
ROZDZIAŁ 11 02 — RYNKI RYBNE (ciąg dalszy)

11 02 03

Programy w dziedzinie rybołówstwa dla regionów peryferyjnych

11 02 03 01

Programy w dziedzinie rybołówstwa dla regionów peryferyjnych –– Nowe środki
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2007

Środki 2006

Zobowiązanie

Płatność

p.m. ( )

p.m. ( )

1

Zobowiązanie

Wynik 2005
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

( ) Środki w wysokości 15 000 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 15 000 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
1

Uwagi
Dawny artykuł 11 02 03 (częściowo)
Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z systemem wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych
przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion spowodowanych oddaleniem tych regionów.
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, które wprowadza zmianę zasady zarządzania środkami z podziału zarządzania z udziałem
państw członkowskich na zarządzanie scentralizowane realizowane przez Komisję, począwszy od 2007 roku środki zapisane
w tej pozycji staną się środkami zróżnicowanymi.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2328/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich
i francuskich departamentów Gujany i Réunion spowodowanych oddaleniem tych regionów (Dz.U. L 345 z 31.12.2003,
str. 34).
11 02 03 02

Programy w dziedzinie rybołówstwa dla regionów peryferyjnych — Zakończenie wcześniejszych środków
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2007

p.m.

Środki 2006

Wynik 2005

15 000 000

15 504 801,88

Uwagi
Dawny artykuł 11 02 03 (częściowo)
Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z systemem wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych
przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Réunion spowodowanych oddaleniem tych regionów.
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, które wprowadza zmianę zasady zarządzania środkami z podziału zarządzania z udziałem
państw członkowskich na zarządzanie scentralizowane realizowane przez Komisję, niniejsza pozycja budżetowa będzie wykorzystana w roku 2007 wyłącznie na pokrycie wydatków dotyczących zobowiązań zaciągniętych w 2006 roku i jeszcze nie
zapłaconych pod koniec 2006 roku. Płatności te będą możliwe dzięki automatycznemu przeniesieniu środków na płatności
z 2006 roku, ponieważ – do 2006 roku – środki te pozostają środkami niezróżnicowanymi.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2328/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich
i francuskich departamentów Gujany i Réunion spowodowanych oddaleniem tych regionów (Dz.U. L 345 z 31.12.2003,
str. 34).

