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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0390),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 
173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 349 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C8-0270/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając oficjalną notyfikację z dnia 29 marca 2017 r. wystosowaną przez rząd 
Zjednoczonego Królestwa na mocy art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącą 
zamiaru wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
.....2018 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 16 maja 2018 r.2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa, a także opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C …………. z …..., s. …...
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Rodzaje finansowania i metody 
realizacji na podstawie niniejszego 
rozporządzenia należy wybrać na 
podstawie ich potencjału w zakresie 
realizacji priorytetów przyjętych dla 
działań oraz uzyskania wyników, z 
uwzględnieniem w szczególności kosztów 
kontroli, obciążenia administracyjnego i 
oczekiwanego ryzyka naruszenia 
przepisów. Powinno to obejmować 
rozważenie możliwości zastosowania 
płatności ryczałtowych, stawek 
ryczałtowych i kosztów jednostkowych 
oraz finansowania niepowiązanego z 
kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenia w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii].

(7) Rodzaje finansowania i metody 
realizacji na podstawie niniejszego 
rozporządzenia należy wybrać na 
podstawie ich potencjału w zakresie 
realizacji priorytetów przyjętych dla 
działań oraz uzyskania wyników, z 
uwzględnieniem w szczególności kosztów 
kontroli, obciążenia administracyjnego i 
ryzyka naruszenia przepisów. Powinno to 
obejmować rozważenie możliwości 
zastosowania płatności ryczałtowych, 
stawek ryczałtowych i kosztów 
jednostkowych oraz finansowania 
niepowiązanego z kosztami, o których 
mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenia w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii].

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Komisji sugeruje, że naruszenie przepisów jest zawsze oczekiwane.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wieloletnie ramy finansowe 
ustanowione w rozporządzeniu (UE) 
xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal 
ma wspierać politykę rybołówstwa i 
politykę morską. Budżet EFMR powinien 
wynosić, według cen bieżących, 6 140 000 
000 EUR. Zasoby EFMR należy rozdzielić 
między zarządzanie dzielone, bezpośrednie 
i pośrednie. Na wsparcie według metody 

(8) Wieloletnie ramy finansowe 
ustanowione w rozporządzeniu (UE) 
xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal 
ma wspierać politykę rybołówstwa i 
politykę morską. Budżet EFMR powinien 
zostać utrzymany na takich samych 
poziomach jak w okresie 2014–2020. 
Powinien on wynosić, według cen 
bieżących, 6 400 000 000 EUR. Zasoby 
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zarządzania dzielonego należy przydzielić 
5 311 000 000 EUR, a na wsparcie według 
metody zarządzania bezpośredniego i 
pośredniego – 829 000 000 EUR. Aby 
zapewnić stabilność – zwłaszcza w 
odniesieniu do realizacji celów WPRyb, 
określenie alokacji krajowych według 
metody zarządzania dzielonego na okres 
programowania 2021–2027 powinno się 
opierać na podziale przyjętym dla EFMR 
na lata 2014–2020. Określone kwoty 
należy zarezerwować dla regionów 
najbardziej oddalonych, na kontrolę i 
egzekwowanie oraz na gromadzenie i 
przetwarzanie danych do celów 
zarządzania rybołówstwem i celów 
naukowych, natomiast kwoty na trwałe 
zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie 
działalności połowowej należy ograniczyć.

EFMR należy rozdzielić między 
zarządzanie dzielone, bezpośrednie i 
pośrednie. Na wsparcie według metody 
zarządzania dzielonego należy przydzielić 
90 % łącznego budżetu EFMR (5 760 000 
000 EUR), a na wsparcie według metody 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego 
– 10 % (640 000 000 EUR). Aby zapewnić 
stabilność – zwłaszcza w odniesieniu do 
realizacji celów WPRyb, określenie 
alokacji krajowych według metody 
zarządzania dzielonego na okres 
programowania 2021–2027 powinno się 
opierać na podziale przyjętym dla EFMR 
na lata 2014–2020. Określone kwoty 
należy zarezerwować dla regionów 
najbardziej oddalonych, na kontrolę i 
egzekwowanie oraz na gromadzenie i 
przetwarzanie danych do celów 
zarządzania rybołówstwem i celów 
naukowych, natomiast kwoty na trwałe 
zaprzestanie i tymczasowe zaprzestanie 
działalności połowowej należy ograniczyć.

__________________ __________________

6 Dz.U. C […] z […], s. […]. 6 Dz.U. C […] z […], s. […].

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie publiczne jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, aby stawić czoła przyszłym 
wyzwaniom takim jak obowiązek wyładunku, konsekwencje brexitu, poziomy maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu do 2020 r., restrukturyzacja floty, coraz bardziej starzejąca się 
flota i braki siły roboczej. Zasadnicze znaczenie ma zatem ambitny fundusz na rzecz 
rybołówstwa o co najmniej takim samym poziomie środków budżetowych jak obecny. W 
związku z tym należy utrzymać budżet poprzedniego funduszu, a także taki sam udział 
przydzielony według metody zarządzania dzielonego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFMR powinien opierać się na 
czterech priorytetach: wsparcie 

(10) EFMR powinien opierać się na 
czterech priorytetach: wsparcie 
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zrównoważonego rybołówstwa i ochrony 
żywych zasobów morza; wkład w 
bezpieczeństwo żywnościowe w Unii 
dzięki konkurencyjności i 
zrównoważoności w akwakulturze oraz na 
rynkach; wkład w rozwój zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki oraz wsparcie 
dobrobytu społeczności nadbrzeżnych; 
poprawa skuteczności międzynarodowego 
zarządzania oceanami oraz wkład w 
bezpieczeństwo oraz czystość mórz i 
oceanów, ochronę na nich, a także 
zrównoważone zarządzanie nimi. 
Priorytety te należy realizować według 
metody zarządzania dzielonego, 
bezpośredniego i pośredniego.

zrównoważonego rybołówstwa w celu 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych; wkład w 
bezpieczeństwo żywnościowe w Unii 
dzięki konkurencyjności i 
zrównoważoności w rybołówstwie, 
akwakulturze oraz na rynkach; wkład w 
rozwój zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki oraz wsparcie dobrobytu 
społeczności nadbrzeżnych; poprawa 
skuteczności międzynarodowego 
zarządzania oceanami oraz wkład w 
bezpieczeństwo oraz czystość mórz i 
oceanów, ochronę na nich, a także 
zrównoważone zarządzanie nimi. 
Priorytety te należy realizować według 
metody zarządzania dzielonego, 
bezpośredniego i pośredniego.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z priorytetów EFMR zaproponowanego przez Komisję jest wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii. Zarówno rybołówstwo, jak i akwakultura zapewniają wkład w 
bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, co należy uznać i w dalszym stopniu promować. UE 
w ramach tego priorytetu musi zapewnić warunki dla rentownych i konkurencyjnych sektorów 
rybołówstwa i akwakultury.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFMR po roku 2020 powinien mieć 
uproszczoną strukturę bez określonych z 
góry środków ani szczegółowych i 
nadmiernie nakazowych zasad 
kwalifikowalności na szczeblu Unii. 
Zamiast tego w ramach każdego priorytetu 
należy określić szeroko zakrojone obszary 
wsparcia. Sporządzając swoje programy, 
państwa członkowskie powinny zatem 
wskazać w nich najbardziej właściwe 
środki realizacji priorytetów. Wsparcie 
zgodnie z przepisami niniejszego 

(11) EFMR po roku 2020 powinien mieć 
uproszczoną strukturę bez określonych z 
góry środków ani szczegółowych i 
nadmiernie nakazowych zasad 
kwalifikowalności na szczeblu Unii. 
Zamiast tego w ramach każdego priorytetu 
należy określić szeroko zakrojone obszary 
wsparcia. Sporządzając swoje programy, 
państwa członkowskie powinny zatem 
wskazać w nich najbardziej właściwe 
środki realizacji priorytetów. Wsparcie 
zgodnie z przepisami niniejszego 
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rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] można przydzielać na rozmaite 
środki określone w programach państw 
członkowskich, pod warunkiem że środki 
te podlegają obszarom wsparcia
ustanowionym w niniejszym 
rozporządzeniu. Należy jednak sporządzić 
wykaz operacji niekwalifikowalnych, aby
zapobiec szkodliwym skutkom dla ochrony 
zasobów rybołówstwa; w tym celu należy 
wprowadzić np. ogólny zakaz inwestycji, 
które spowodują zwiększenie zdolności 
połowowej. Ponadto inwestycje i 
rekompensaty dla flot powinny być ściśle 
uzależnione od przestrzegania celów 
WPRyb dotyczących ochrony środowiska.

rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] można przydzielać na rozmaite 
środki określone w programach państw 
członkowskich, pod warunkiem że środki 
te podlegają priorytetom ustanowionym w 
niniejszym rozporządzeniu. Należy jednak 
sporządzić wykaz operacji 
niekwalifikowalnych, aby zapobiec 
szkodliwym skutkom dla ochrony zasobów 
rybołówstwa; w tym celu należy 
wprowadzić np. ogólny zakaz inwestycji, 
które spowodują zwiększenie zdolności 
połowowej. Ponadto inwestycje i 
rekompensaty dla flot powinny być ściśle 
uzależnione od przestrzegania celów 
WPRyb.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy wszystkie „obszary wsparcia” są wymienione w ramach każdego z czterech 
priorytetów EFMR. EFMR powinien mieć możliwość wspierania środków objętych jednym 
(lub kilkoma) z tych priorytetów.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFMR powinien wnosić wkład w 
realizację celów środowiskowych Unii. 
Wkład ten należy monitorować przez 
stosowanie unijnych wskaźników 
środowiskowych i powinien on podlegać 
systematycznej sprawozdawczości w 
kontekście ewaluacji i rocznych 
sprawozdań z realizacji celów.

(14) EFMR powinien wnosić wkład w 
realizację celów środowiskowych Unii w 
ramach WPRyb. Wkład ten należy 
monitorować przez stosowanie unijnych 
wskaźników środowiskowych i powinien 
on podlegać systematycznej 
sprawozdawczości w kontekście ewaluacji 
i rocznych sprawozdań z realizacji celów.

Or. en

Uzasadnienie

EFMR powinien wnosić wkład w cele środowiskowe Unii, ale nie o dowolnym charakterze. 
Należy zapewnić powiązanie z rybołówstwem i akwakulturą.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby uwzględnić szczególne 
warunki związane z WPRyb, o których 
mowa w rozporządzeniu (UE) nr 
1380/2013, i przyczynić się do 
przestrzegania przepisów WPRyb, należy 
ustanowić przepisy dodatkowe w stosunku 
do przepisów dotyczących wstrzymania 
biegu terminu i zawieszenia płatności oraz 
korekt finansowych, określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów]. W 
przypadku gdy państwo członkowskie lub 
beneficjent nie dopełnia swoich 
obowiązków wynikających z WPRyb lub 
w przypadku gdy Komisja ma dowody 
wskazujące na takie niedopełnienie, 
Komisja, w ramach środka 
zapobiegawczego, powinna mieć 
możliwość wstrzymania biegu terminów 
płatności. Oprócz możliwości wstrzymania 
biegu terminów płatności, w celu 
uniknięcia realnego ryzyka dokonania
płatności w związku z wydatkiem 
niekwalifikowalnym, Komisja powinna 
mieć możliwość zawieszenia płatności i 
dokonania korekt finansowych w 
przypadkach poważnego naruszenia 
przepisów WPRyb przez państwo 
członkowskie.

(16) Aby uwzględnić szczególne 
warunki związane z WPRyb, o których 
mowa w rozporządzeniu (UE) nr 
1380/2013, i przyczynić się do 
przestrzegania przepisów WPRyb, należy 
ustanowić przepisy dodatkowe w stosunku 
do przepisów dotyczących wstrzymania 
biegu terminu i zawieszenia płatności oraz 
korekt finansowych, określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów]. W 
przypadku gdy państwo członkowskie lub 
beneficjent nie dopełnia swoich 
obowiązków wynikających z WPRyb lub 
w przypadku gdy Komisja ma dowody 
potwierdzające takie niedopełnienie, 
Komisja powinna mieć możliwość
tymczasowego wstrzymania biegu 
terminów płatności. Oprócz możliwości 
wstrzymania biegu terminów płatności, w 
celu uniknięcia realnego ryzyka dokonania 
płatności w związku z wydatkiem 
niekwalifikowalnym, Komisja powinna 
mieć możliwość zawieszenia płatności i 
dokonania korekt finansowych w 
przypadkach poważnego naruszenia 
przepisów WPRyb przez państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Niedopełnienie obowiązków musi być potwierdzone, aby tymczasowo wstrzymać bieg 
terminów płatności.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Dla realizacji WPRyb kluczowe 
znaczenie ma kontrola rybołówstwa. W 
ramach EFMR należy zatem przydzielać 
wsparcie – realizowane według metody 
zarządzania dzielonego – na rozwój i 
wdrażanie unijnego systemu kontroli 
rybołówstwa, o którym mowa w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 
(„rozporządzenie w sprawie kontroli”)8. 
Niektóre obowiązki wprowadzone w 
wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie 
kontroli uzasadniają przyznawanie 
określonych rodzajów wsparcia z EFMR, 
np. na obowiązkowe systemy śledzenia 
statków i systemy elektronicznego 
raportowania w przypadku statków 
rybackich do łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, obowiązkowe 
elektroniczne systemy zdalnego 
monitorowania oraz urządzenia do 
obowiązkowego pomiaru ciągłego i 
rejestracji mocy napędowej silnika. 
Ponadto inwestycje państw członkowskich 
w urządzenia do kontroli mogą być 
wykorzystywane również do potrzeb 
nadzoru morskiego i współpracy w 
zakresie funkcji straży przybrzeżnej.

(23) Dla realizacji WPRyb kluczowe 
znaczenie ma kontrola rybołówstwa. W 
ramach EFMR należy zatem przydzielać 
wsparcie – realizowane według metody 
zarządzania dzielonego – na rozwój i 
wdrażanie unijnego systemu kontroli 
rybołówstwa, o którym mowa w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 
(„rozporządzenie w sprawie kontroli”)8. 
Ponadto inwestycje państw członkowskich 
w urządzenia do kontroli mogą być 
wykorzystywane również do potrzeb 
nadzoru morskiego i współpracy w 
zakresie funkcji straży przybrzeżnej.

__________________ __________________

8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 
z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające 
wspólnotowy system kontroli w celu 
zapewnienia przestrzegania przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) 
nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) 
nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) 
nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) 
nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) 
nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 
i uchylające rozporządzenia (EWG) 

8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 
z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające 
wspólnotowy system kontroli w celu 
zapewnienia przestrzegania przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) 
nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) 
nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) 
nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) 
nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) 
nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 
i uchylające rozporządzenia (EWG) 
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nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) 
nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, 
s. 1).

nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) 
nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, 
s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli nie została ukończona. Należy zatem unikać 
wszelkich odniesień do przepisów, które nie zostały jeszcze uzgodnione przez 
współustawodawców.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Z uwagi na wyzwania związane z 
realizacją celów WPRyb dotyczących 
ochrony powinno być możliwe 
przydzielanie w ramach EFMR wsparcia 
na działania w zakresie zarządzania 
rybołówstwem i flotami rybackimi. W 
związku z tym w przypadku niektórych 
segmentów floty i basenów morskich nadal 
konieczne jest wsparcie na dostosowanie 
flot. Takie wsparcie powinno być wyraźnie 
ukierunkowane na ochronę i 
zrównoważoną eksploatację żywych 
zasobów morza, a jego celem powinna być 
równowaga między zdolnością połowową 
a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 
Powinno być zatem możliwe przydzielanie 
w ramach EFMR wsparcia na trwałe 
zaprzestanie działalności połowowej w 
segmentach floty, w których zdolność 
połowowa nie jest proporcjonalna do 
dostępnych uprawnień do połowów. Takie 
wsparcie powinno stanowić narzędzie 
dostosowania planów działania 
dotyczących dostosowania segmentów 
floty, w stosunku do których stwierdzono 
strukturalną nadwyżkę zdolności, jak 
określono w art. 22 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013, i powinno być 
wykonywane poprzez zezłomowanie statku 

(26) Z uwagi na wyzwania związane z 
realizacją celów WPRyb powinno być 
możliwe przydzielanie w ramach EFMR 
wsparcia na działania w zakresie 
zarządzania rybołówstwem i flotami 
rybackimi. W związku z tym w przypadku 
niektórych segmentów floty i basenów 
morskich nadal konieczne jest wsparcie na 
dostosowanie flot. Takie wsparcie powinno 
być wyraźnie ukierunkowane na ochronę i 
zrównoważoną eksploatację żywych 
zasobów morza, a jego celem powinna być 
równowaga między zdolnością połowową 
a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 
Powinno być zatem możliwe przydzielanie 
w ramach EFMR wsparcia na trwałe 
zaprzestanie działalności połowowej w 
segmentach floty, w których zdolność 
połowowa nie jest proporcjonalna do 
dostępnych uprawnień do połowów. Takie 
wsparcie powinno stanowić narzędzie 
dostosowania planów działania 
dotyczących dostosowania segmentów 
floty, w stosunku do których stwierdzono 
strukturalną nadwyżkę zdolności, jak 
określono w art. 22 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013, i powinno być 
wykonywane poprzez zezłomowanie statku 
rybackiego lub jego wycofanie z 
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rybackiego lub jego wycofanie z 
eksploatacji i dostosowanie do innych 
działań. W przypadku gdy dostosowanie 
doprowadziłoby do zwiększenia presji 
wywieranej przez połowy rekreacyjne na 
ekosystem morski, wsparcie powinno być 
przyznawane tylko wtedy, gdy jest zgodne 
z WPRyb i celami odpowiednich planów 
wieloletnich. Aby zapewnić spójność 
dostosowania strukturalnego flot z celami 
dotyczącymi ochrony, wsparcie na trwałe 
zaprzestanie działalności połowowej 
powinno być ściśle uzależnione od 
spełnienia pewnych warunków i 
powiązane z osiągnięciem określonych 
rezultatów. Wsparcie powinno być zatem 
wykonywane wyłącznie poprzez 
finansowanie niepowiązane z kosztami 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Zgodnie z tym mechanizmem 
Komisja powinna zwracać środki 
państwom członkowskim z tytułu trwałego 
zaprzestania działalności połowowej nie na 
podstawie faktycznych kosztów, ale na 
podstawie spełnienia pewnych warunków 
i osiągnięcia rezultatów. W tym celu 
Komisja powinna w drodze aktu 
delegowanego określić takie warunki, 
które powinny być związane z realizacją 
celów WPRyb dotyczących ochrony.

eksploatacji i dostosowanie do innych 
działań. W przypadku gdy dostosowanie 
doprowadziłoby do zwiększenia presji 
wywieranej przez połowy rekreacyjne na 
ekosystem morski, wsparcie powinno być 
przyznawane tylko wtedy, gdy jest zgodne 
z WPRyb i celami odpowiednich planów 
wieloletnich. Zgodnie z tym mechanizmem 
Komisja powinna zwracać środki 
państwom członkowskim z tytułu trwałego 
zaprzestania działalności połowowej na 
podstawie faktycznych kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Cele WPRyb nie obejmują jedynie ochrony zasobów rybnych i ekosystemów, ale także cele 
ekonomiczne i społeczne. Skreślona część ustępu stwarzałaby brak pewności prawa, który 
zniechęcałby państwa członkowskie do wnioskowania o wsparcie dla tego działania.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Z uwagi na fakt, że działalność (27) Powinno być możliwe 
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połowowa jest w wysokim stopniu 
nieprzewidywalna, rybacy mogą ponosić 
znaczne straty ekonomiczne w wyniku 
wyjątkowych okoliczności. Aby złagodzić 
te konsekwencje, powinno być możliwe 
przydzielenie z EFMR wsparcia na 
rekompensaty za nadzwyczajne
zaprzestanie działalności połowowej 
spowodowane: wprowadzeniem 
określonych środków ochrony (planów 
wieloletnich, celów dotyczących 
zachowania i zrównoważonej eksploatacji 
stad, środków dostosowania zdolności 
połowowej statków rybackich do 
dostępnych uprawnień do połowów i 
środków technicznych); wstrzymaniem – z 
powodu siły wyższej – stosowania umowy 
o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów; klęską żywiołową lub 
incydentem środowiskowym. Wsparcie 
powinno być przyznawanie tylko wtedy, 
gdy wpływ takich okoliczności na rybaków 
jest znaczący, tj. gdy zarobkowa 
działalność połowowa odnośnego statku 
została wstrzymana na co najmniej 90 
kolejnych dni oraz gdy straty ekonomiczne 
spowodowane zaprzestaniem działalności 
wynoszą ponad 30 % średniego rocznego 
obrotu odnośnego przedsiębiorstwa w 
określonym czasie. W warunkach 
przyznawania takiego wsparcia należy 
uwzględnić specyfikę połowów węgorza.

przydzielenie z EFMR wsparcia na 
rekompensaty za tymczasowe zaprzestanie 
działalności połowowej spowodowane: 
wprowadzeniem określonych środków 
ochrony (okresów zamkniętych, planów 
wieloletnich, celów dotyczących
zachowania i zrównoważonej eksploatacji 
stad, środków dostosowania zdolności 
połowowej statków rybackich do 
dostępnych uprawnień do połowów i 
środków technicznych); wstrzymaniem 
stosowania lub brakiem odnowienia 
umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów; klęską 
żywiołową lub incydentem 
środowiskowym. W warunkach 
przyznawania takiego wsparcia należy 
uwzględnić specyfikę połowów węgorza.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności odegrało zasadniczą rolę w 
poprawie stanu stad, szczególnie w odniesieniu do okresów zamkniętych, jednocześnie 
częściowo rekompensując rybakom utratę dochodów. Środek w zaproponowanej formie jest 
jednak zbyt nakazowy i rygorystyczny. Komisja proponuje dwa nowe wymogi, które nie 
występowały w poprzednim rozporządzeniu w sprawie EFMR. Środek w zaproponowanej 
formie nie zapewnia wystarczającej elastyczności.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne prowadzone jest przez statki 
rybackie o długości poniżej 12 metrów i 
niekorzystające z ciągnionych narzędzi 
połowowych. Do tego sektora zalicza się 
prawie 75 % wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i prawie połowa 
zatrudnionych w branży rybackiej. 
Podmioty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego są w szczególnym stopniu 
uzależnione od zdrowych stad, które 
stanowią główne źródło ich przychodów. Z 
tego względu EFMR powinien traktować je 
preferencyjnie dzięki intensywności 
pomocy wynoszącej 100 %, również z 
tytułu operacji związanych z kontrolą i 
egzekwowaniem, w dążeniu do 
propagowania zrównoważonych praktyk 
połowowych. Ponadto niektóre obszary 
wsparcia – tj. wsparcie na nabycie 
używanego statku i wymianę lub 
modernizację silnika – powinny być 
zarezerwowane dla łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego w segmencie 
floty, w którym zdolność połowowa jest 
proporcjonalna do dostępnych uprawnień 
do połowów. Poza tym państwa 
członkowskie powinny do swoich 
programów włączyć plan działania 
dotyczący łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, który należy monitorować 
na podstawie wskaźników, dla których 
należy określić cele pośrednie i cele 
końcowe.

(28) Łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne prowadzone jest przez statki 
rybackie o długości poniżej 12 metrów i 
niekorzystające z ciągnionych narzędzi 
połowowych. Do tego sektora zalicza się 
prawie 75 % wszystkich statków rybackich 
zarejestrowanych w Unii i prawie połowa 
zatrudnionych w branży rybackiej. 
Podmioty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego są w szczególnym stopniu 
uzależnione od zdrowych stad, które 
stanowią główne źródło ich przychodów. Z 
tego względu EFMR powinien traktować je 
preferencyjnie dzięki intensywności 
pomocy wynoszącej 100 %, również z 
tytułu operacji związanych z kontrolą i 
egzekwowaniem, w dążeniu do 
propagowania zrównoważonych praktyk 
połowowych. Ponadto niektóre obszary 
wsparcia powinny być zarezerwowane dla 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w 
segmencie floty, w którym zdolność 
połowowa jest proporcjonalna do 
dostępnych uprawnień do połowów. Poza 
tym państwa członkowskie powinny do 
swoich programów włączyć plan działania 
przewidujący wsparcie na rzecz 
zachowania, promowania i 
zrównoważonego rozwoju łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, który należy 
monitorować na podstawie wskaźników, 
dla których należy określić cele pośrednie i 
cele końcowe. Ponadto w świetle 
niezmiernie zdywersyfikowanych flot 
rybackich w różnych basenach morskich 
w Unii państwa członkowskie powinny być 
w stanie dostosować definicję „łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego” w swoich 
programach, uwzględniając czas spędzony 
na morzu, odległość od wybrzeża, rodzaj 
narzędzi połowowych i powiązania z 
lokalnymi społecznościami.

Or. en
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Uzasadnienie

Krajowe plany działania powinny przewidywać wsparcie na rzecz łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego. W odniesieniu do drobnej działalności: FAO definiuje „drobnych 
producentów” jako „producentów działających na małą skalę w przeciwieństwie do 
producentów przemysłowych. W rzeczywistości podział między drobnymi a dużymi 
producentami jest umowny. Działalność na małą skalę w jednym kraju lub regionie może być 
uznawana za działalność na dużą skalę w innym”. Zapewnienie ogólnounijnej definicji 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego może prowadzić do dyskryminacji ze względu na 
różne interpretacje w krajowych kontekstach państw członkowskich.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Jak Komisja stwierdziła w swoim 
komunikacie z dnia 24 października 2017 
r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, Komitetu Regionów i 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
zatytułowanym „Silniejsze i odnowione 
partnerstwa strategiczne z regionami 
najbardziej oddalonymi UE”10, regiony
najbardziej oddalone borykają się ze 
specyficznymi problemami związanymi z 
oddaleniem geograficznym, topografią i 
klimatem, o czym mowa w art. 349 
Traktatu; jednocześnie regiony te posiadają 
pewne zasoby, dzięki którym mogą 
rozwijać zrównoważoną niebieską 
gospodarkę. Z tego względu dla każdego 
regionu najbardziej oddalonego 
zainteresowane państwa członkowskie 
powinny załączyć do swojego programu 
plan działania dotyczący rozwoju sektorów 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, w 
tym zrównoważonej eksploatacji zasobów 
rybołówstwa i akwakultury, a na wsparcie 
realizacji tych planów działania należy 
zarezerwować pewną alokację finansową. 
W ramach EFMR powinno być również 
możliwe przydzielanie wsparcia na 
rekompensatę za dodatkowe koszty, jakie 
ponosi się w regionach najbardziej 

(29) Regiony najbardziej oddalone 
borykają się ze specyficznymi problemami 
związanymi z oddaleniem geograficznym, 
topografią i klimatem, o czym mowa w art. 
349 Traktatu; jednocześnie regiony te 
posiadają pewne zasoby, dzięki którym 
mogą rozwijać zrównoważoną niebieską 
gospodarkę Z tego względu dla każdego 
regionu najbardziej oddalonego 
zainteresowane państwa członkowskie 
powinny załączyć do swojego programu 
plan działania dotyczący rozwoju sektorów 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki, w 
tym zrównoważonej eksploatacji zasobów 
rybołówstwa i akwakultury, a na wsparcie 
realizacji tych planów działania należy 
zarezerwować pewną alokację finansową. 
W ramach EFMR powinno być również 
możliwe przydzielanie wsparcia na 
rekompensatę za dodatkowe koszty, jakie 
ponosi się w regionach najbardziej 
oddalonych z powodu ich oddalenia i 
wyspiarskiego charakteru. Zgodnie z 
wnioskami wyciągniętymi z okresu 
programowania 2014–2020 wymagane 
jest uproszczone wdrażanie systemu 
rekompensaty za dodatkowe koszty w 
interesie beneficjentów zgodnie z celem 
Komisji, jakim jest uproszczenie. Państwa 
członkowskie powinny dysponować 
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oddalonych z powodu ich położenia i 
wyspiarskiego charakteru. To wsparcie 
powinno stanowić określony odsetek 
ogólnej alokacji finansowej. Ponadto w 
przypadku regionów najbardziej 
oddalonych należy stosować wyższy 
poziom intensywności pomocy niż ten 
stosowany w odniesieniu do innych 
operacji.

większą elastycznością w celu 
modyfikowania swojej alokacji w okresie 
budżetowym. Ponadto w przypadku 
regionów najbardziej oddalonych należy 
stosować wyższy poziom intensywności 
pomocy niż ten stosowany w odniesieniu 
do innych operacji.

__________________

10 COM(2017) 623.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 349 Traktatu umożliwia przyjęcie specyficznych środków dla regionów najbardziej 
oddalonych. Środki te mogą obejmować politykę w dziedzinie rybołówstwa, pomoc państwa i 
warunki dostępu do funduszy strukturalnych. Należy wyciągnąć wnioski z wdrażania 
rekompensaty za dodatkowe koszty w okresie 2014–2020, tak aby beneficjenci tego
podstawowego systemu otrzymywali sprawiedliwą rekompensatę na poziomie poniesionych 
przez siebie dodatkowych kosztów. Na koniec nic nie uzasadnia wprowadzania limitu 
rekompensaty za dodatkowe koszty.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W celu zapewnienia przetrwania 
sektora rybołówstwa w regionach 
najbardziej oddalonych i zgodnie z 
zasadami zróżnicowanego traktowania 
małych wysp i terytoriów wskazanymi w 
14. celu zrównoważonego rozwoju EFMR 
powinien mieć możliwość wspierania, na 
podstawie art. 349 TFUE, odnowy statków 
rybackich w regionach najbardziej 
oddalonych uprawiających tradycyjne 
łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, które 
wyładowują całe połowy w portach 
regionów najbardziej oddalonych i 
przyczyniają się do zrównoważonego 
rozwoju lokalnego, tak aby zwiększyć 
bezpieczeństwo ludzi, dostosować statki do 
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europejskich norm sanitarnych, zwalczać 
nielegalne, nieraportowane i 
nieuregulowane połowy oraz osiągnąć 
większą efektywność środowiskową. Ta 
odnowa floty rybackiej powinna pozostać 
w granicach dopuszczalnych pułapów 
zdolności połowowych, powinna 
ograniczać się do zastąpienia starego 
statku nowym, a także powinna 
umożliwiać zrównoważone rybołówstwo i 
osiągnięcie celu maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu. EFMR 
powinien mieć możliwość wspierania 
powiązanych środków takich jak budowa 
lub modernizacja małych stoczni 
przeznaczonych dla statków rybackich 
uprawiających tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne w regionach 
najbardziej oddalonych, remonty 
pokładów czy badania.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze publiczne przeznaczane na odnowienie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, jeśli pozwalają na to zasoby. W niektórych regionach najbardziej oddalonych 
flota składa się obecnie z drewnianych czółen pozbawionych silnika, a liczne zasoby rybne 
(głównie pelagiczne) u wybrzeży pozostają nieeksploatowane.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) W celu zaradzenia wyżej 
wspomnianym konkretnym 
ograniczeniom w regionach najbardziej 
oddalonych oraz na podstawie art. 349 
TFUE powinna istnieć możliwość 
przyznawania pomocy państwa na cele 
operacyjne w ramach procedury 
uproszczonej.

Or. en
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Uzasadnienie

Środki przewidziane w art. 349 Traktatu mogą obejmować politykę w dziedzinie rybołówstwa, 
pomoc państwa i warunki dostępu do funduszy strukturalnych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Powinno być możliwe 
przydzielanie z EFMR wsparcia na 
promocję i zrównoważony rozwój 
akwakultury, w tym akwakultury 
słodkowodnej, w celu chowu zwierząt 
wodnych i uprawy roślin wodnych do 
produkcji żywności i innych surowców. W 
niektórych państwach członkowskich nadal 
obowiązują złożone procedury 
administracyjne, np. utrudniony dostęp do 
terenów i uciążliwe procedury 
przyznawania licencji. Powoduje to, że 
sektor ma trudności z poprawą wizerunku i 
konkurencyjności produktów akwakultury. 
Wsparcie powinno być zgodne z 
wieloletnimi krajowymi planami 
strategicznymi na rzecz rozwoju 
akwakultury, opracowanymi na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W 
szczególności powinno się kwalifikować 
wsparcie na rzecz zrównoważenia 
środowiskowego, inwestycji 
produkcyjnych, innowacji, zdobywania 
umiejętności zawodowych, poprawy 
warunków pracy, środków 
kompensacyjnych zapewniających ważne 
usługi w zakresie gospodarowania 
gruntami i zasobami naturalnymi. 
Działania w zakresie zdrowia publicznego, 
systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury 
oraz działania w zakresie zdrowia i 
dobrostanu zwierząt również powinny się 
kwalifikować. W przypadku inwestycji 
produkcyjnych wsparcie powinno jednak 
być zapewnione jedynie za pomocą 
instrumentów finansowych oraz funduszu 

(32) Powinno być możliwe 
przydzielanie z EFMR wsparcia na 
promocję i zrównoważony rozwój 
akwakultury, w tym akwakultury 
słodkowodnej, w celu chowu zwierząt 
wodnych i uprawy roślin wodnych do 
produkcji żywności i innych surowców, w 
tym poprzez istotne zwiększenie 
zrównoważonej produkcji i promowanie 
akceptacji akwakultury przez 
społeczeństwo. W niektórych państwach 
członkowskich nadal obowiązują złożone 
procedury administracyjne, np. utrudniony 
dostęp do terenów i uciążliwe procedury 
przyznawania licencji. Powoduje to, że 
sektor ma trudności z rozwojem, 
poszerzeniem działalności oraz poprawą 
wizerunku i konkurencyjności produktów 
akwakultury. Wsparcie powinno być 
zgodne z wieloletnimi krajowymi planami 
strategicznymi na rzecz rozwoju 
akwakultury, opracowanymi na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W 
szczególności powinno się kwalifikować 
wsparcie na rzecz zrównoważenia 
środowiskowego, inwestycji 
produkcyjnych, innowacji, zdobywania 
umiejętności zawodowych, poprawy 
warunków pracy, środków 
kompensacyjnych zapewniających ważne 
usługi w zakresie gospodarowania 
gruntami i zasobami naturalnymi. 
Działania w zakresie zdrowia publicznego, 
systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury 
oraz działania w zakresie zdrowia i 
dobrostanu zwierząt również powinny się 
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InvestEU, które wywierają większy wpływ 
na rynki i w związku z tym stanowią lepsze 
od dotacji rozwiązanie problemów 
związanych z finansowaniem w tym 
sektorze.

kwalifikować. W przypadku inwestycji 
produkcyjnych powinna istnieć możliwość 
zapewniania wsparcia za pomocą dotacji, 
instrumentów finansowych oraz funduszu 
InvestEU, które wywierają większy wpływ 
na rynki i w związku z tym stanowią lepsze 
od dotacji rozwiązanie problemów 
związanych z finansowaniem w tym 
sektorze.

Or. en

Uzasadnienie

Konsument nie jest wystarczająco informowany o roli, znaczeniu i sytuacji akwakultury UE. 
Konieczne jest pobudzenie rozwoju tej zrównoważonej działalności i poprawa jej wizerunku, 
w szczególności dzięki zapewnianiu ciągłego wsparcia finansowego za pomocą EFMR. 
Dotacje nie powinny być wykluczane, gdyż małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą łatwo 
uzyskać dostępu do instrumentów finansowych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Bezpieczeństwo żywnościowe jest 
uzależnione od wydajnych i dobrze 
zorganizowanych rynków, które 
zapewniają przejrzystość, stabilność, 
jakość i różnorodność łańcucha dostaw, jak 
również informacji dla konsumentów. W 
tym celu w ramach EFMR powinno być 
możliwe przydzielanie wsparcia na 
wprowadzanie do obrotu produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z 
celami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 
(„rozporządzenie o wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa i 
akwakultury”)15. W szczególności 
wsparcie powinno być udostępniane na 
zakładanie organizacji producentów, 
realizację planów produkcji i 
wprowadzania do obrotu, wspieranie 
nowych rynków zbytu oraz opracowanie i 
upowszechnianie badań rynkowych.

(33) Bezpieczeństwo żywnościowe jest 
uzależnione od wydajnych i dobrze 
zorganizowanych rynków, które 
zapewniają przejrzystość, stabilność, 
jakość i różnorodność łańcucha dostaw, jak 
również informacji dla konsumentów. W 
tym celu w ramach EFMR powinno być 
możliwe przydzielanie wsparcia na 
wprowadzanie do obrotu produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z 
celami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 
(„rozporządzenie o wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa i 
akwakultury”)15. W szczególności 
wsparcie powinno być udostępniane 
między innymi na zakładanie organizacji 
producentów, realizację planów produkcji i 
wprowadzania do obrotu, dopłaty do 
składowania, kampanie promocyjne i 
informacyjne, wspieranie nowych rynków 
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zbytu, przeprowadzanie badań 
dotyczących rynków, ochronę i 
wzmocnienie Europejskiego Centrum 
Monitorowania Rynku Produktów 
Rybołówstwa i Akwakultury (EUMOFA) 
oraz opracowanie i upowszechnianie badań 
rynkowych.

__________________ __________________

15 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i 
(WE) nr 1224/2009 oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 
(Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

15 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i 
(WE) nr 1224/2009 oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 
(Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Do celów zapewnienia jasności należy wymienić główne środki, które mogą być finansowane 
w celu udoskonalenia wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury. W 
odniesieniu do dopłat do składowania: rybołówstwo jest działalnością sezonową. W związku z 
tym konieczne jest organizowanie sposobów radzenia sobie z nadwyżkami produkcji przez 
stabilizowanie części produktów przed ponownym udostępnieniem ich do sprzedaży w 
momencie zmniejszenia się połowów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dla dostępności i jakości 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
duże znaczenie ma przemysł przetwórczy. 
W ramach EFMR powinno być możliwe 
przydzielanie wsparcia na ukierunkowane 
inwestycje w tym sektorze, pod warunkiem 
że wnoszą one wkład w realizację celów 
wspólnej organizacji rynków. Wsparcie 
takie należy przydzielać jedynie w postaci 
instrumentów finansowych i z funduszu 
InvestEU, a nie w formie dotacji.

(34) Dla dostępności i jakości 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
duże znaczenie ma przemysł przetwórczy. 
W ramach EFMR powinno być możliwe 
przydzielanie wsparcia na ukierunkowane 
inwestycje w tym sektorze, pod warunkiem 
że wnoszą one wkład w realizację celów 
wspólnej organizacji rynków. Wsparcie 
takie może być przydzielane w postaci 
dotacji, instrumentów finansowych i z 
funduszu InvestEU.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewniać ciągłe wsparcie na rzecz przemysłu przetwórczego, w tym w postaci 
dotacji, aby zwiększyć jego konkurencyjność. Dotacje nie powinny być wykluczane, gdyż małe 
i średnie przedsiębiorstwa nie mogą łatwo uzyskać dostępu do instrumentów finansowych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Oprócz już wspomnianych 
kwalifikujących się środków EFMR 
powinien móc wspierać inne obszary 
związane z rybołówstwem i rolnictwem, 
takie jak: usługi doradcze; partnerstwa 
między naukowcami a rybakami; 
propagowanie kapitału ludzkiego, 
tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny; 
różnicowanie i nowe formy dochodów; 
wsparcie dla młodych rybaków 
rozpoczynających działalność; wymiana 
silnika; fundusze wspólnego 
inwestowania w związku z niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi i incydentami 
środowiskowymi; systemy przydziału 
uprawnień do połowów; opracowywanie i 
wdrażanie środków ochrony oraz 
współpraca regionalna; środki 
zmniejszające oddziaływanie rybołówstwa 
na środowisko morskie lub dostosowanie 
połowów w celu ochrony gatunków; 
innowacje związane z ochroną żywych 
zasobów morza; środki związane z 
efektywnością energetyczną i łagodzeniem 
skutków zmiany klimatu; wartość dodana, 
jakość produktów i wykorzystywanie 
niechcianych połowów; inwestycje w porty 
rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne 
i przystanie; środki związane z 
rybołówstwem śródlądowym oraz 
śródlądową fauną i florą wodną; 
kampanie informacyjne mające na celu 
promowanie wizerunku rybołówstwa i 



PR\1162788PL.docx 23/69 PE625.439v02-00

PL

zawodów związanych z morzem.

Or. en

Uzasadnienie

Do celów zapewnienia jasności niniejszy motyw zawiera orientacyjny wykaz środków 
związanych z rybołówstwem i akwakulturą, które mogą być wspierane z EFMR.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Komisja powinna także zapewniać 
odpowiednie narzędzia w celu 
informowania społeczeństwa o 
rzeczywistości rybołówstwa i akwakultury, 
obowiązujących rozporządzeniach, 
znaczeniu społeczno-gospodarczym oraz 
korzyściach płynących ze spożycia ryb i 
żywności pochodzenia morskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Społeczeństwo nie jest wystarczająco informowane o korzyściach płynących z rybołówstwa, 
jego trudnych warunkach, korzyściach płynących ze spożycia ryb i żywności pochodzenia 
morskiego, a bardzo często wizerunek sektora jest negatywny. Komisja powinna pomóc 
sektorowi i rządom w odpowiedniej komunikacji i w ostateczności w poprawie tego 
wizerunku.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 

14) „łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 
2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
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1967/200626; 1967/200626, chyba że krajowy program 
operacyjny stanowi inaczej;

__________________ __________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 
z 30.12.2006, s. 11).

26 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów 
rybołówstwa Morza Śródziemnego, 
zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 
z 30.12.2006, s. 11).

Or. en

Uzasadnienie

FAO definiuje „drobnych producentów” jako „producentów działających na małą skalę w 
przeciwieństwie do producentów przemysłowych. W rzeczywistości podział między drobnymi 
a dużymi producentami jest umowny. Działalność na małą skalę w jednym kraju lub regionie 
może być uznawana za działalność na dużą skalę w innym”. Zapewnienie ogólnounijnej 
definicji łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego może prowadzić do dyskryminacji ze 
względu na różne interpretacje w krajowych kontekstach państw członkowskich.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wsparcie zrównoważonego 
rybołówstwa i ochrony żywych zasobów 
morza;

1) wsparcie zrównoważonego 
rybołówstwa w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważone rybołówstwo obejmuje ochronę żywych zasobów morza. W związku z tym 
druga część pkt 1 stanowi pleonazm.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w 
akwakulturze oraz na rynkach;

2) wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z priorytetów EFMR zaproponowanego przez Komisję jest wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii. Zarówno rybołówstwo, jak i akwakultura, a także rynki, zapewniają 
wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, co należy uznać i w dalszym stopniu 
promować. UE w ramach tego priorytetu musi zapewnić warunki dla rentownych i 
konkurencyjnych sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz rynków.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie z EFMR musi wnosić wkład w 
realizację celów Unii związanych ze 
środowiskiem oraz łagodzeniem zmiany 
klimatu i przystosowaniem się do niej. 
Wkład ten musi być monitorowany 
zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku IV.

Wsparcie z EFMR musi także wnosić 
wkład w realizację celów Unii związanych 
ze środowiskiem oraz łagodzeniem zmiany 
klimatu i przystosowaniem się do niej. 
Wkład ten musi być monitorowany 
zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to jedyny obszar, w jaki wsparcie z EFMR wnosi wkład.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację EFMR na lata 2021–2027

1. Pula środków finansowych na 
realizację EFMR na lata 2014–2020 jest 
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wynosi 6 140 000 000 EUR według cen 
bieżących.

zachowywana w okresie 2021–2027 (6 400 
000 000 EUR według cen bieżących).

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie publiczne jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, aby stawić czoła przyszłym 
wyzwaniom takim jak obowiązek wyładunku, konsekwencje brexitu, poziomy maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu do 2020 r., restrukturyzacja floty, coraz bardziej starzejąca się 
flota i braki siły roboczej. Zasadnicze znaczenie ma zatem ambitny fundusz na rzecz 
rybołówstwa o co najmniej takim samym poziomie środków budżetowych jak obecny. W 
związku z tym należy utrzymać budżet poprzedniego funduszu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Część puli środków finansowych 
objęta zarządzaniem dzielonym, jak 
określono w tytule II, wynosi 5 311 000 
000 EUR według cen bieżących, zgodnie z 
rocznym podziałem ustanowionym w 
załączniku V.

1. Część puli środków finansowych 
objęta zarządzaniem dzielonym, jak 
określono w tytule II, wynosi 90 % 
łącznego budżetu EFMR (5 740 000 000
EUR według cen bieżących), zgodnie z 
rocznym podziałem ustanowionym w 
załączniku V.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie publiczne jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, aby stawić czoła przyszłym 
wyzwaniom takim jak obowiązek wyładunku, konsekwencje brexitu, poziomy maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu do 2020 r., restrukturyzacja floty, coraz bardziej starzejąca się 
flota i braki siły roboczej. Zasadnicze znaczenie ma zatem ambitny fundusz na rzecz 
rybołówstwa o co najmniej takim samym poziomie środków budżetowych jak obecny. W 
związku z tym należy utrzymać budżet poprzedniego funduszu, a także taki sam udział 
przydzielony według metody zarządzania dzielonego i bezpośredniego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku operacji 
realizowanych w regionach najbardziej 
oddalonych każde zainteresowane 
państwo członkowskie przeznacza – w 
ramach unijnego wsparcia finansowego 
określonego w załączniku V – co 
najmniej:

skreśla się

a) 102 000 000 EUR dla Azorów i 
Madery;

b) 82 000 000 EUR dla Wysp 
Kanaryjskich;

c) 131 000 000 EUR dla Gwadelupy, 
Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, 
Reunion oraz Saint-Martin.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten został umieszczony w rozdziale Va (nowym) poświęconym regionom najbardziej 
oddalonym.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rekompensata, o której mowa w 
art. 21, nie może przekraczać 50 % każdej 
z przydzielonych alokacji, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c).

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Nic nie uzasadnia wprowadzania limitu rekompensaty za dodatkowe koszty, która stanowi 
system mający pokryć dodatkowe koszty ponoszone przez podmioty w regionach najbardziej 
oddalonych.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i 
pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 829 000 000 EUR według cen 
bieżących.

1. Część puli środków finansowych 
podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i 
pośredniemu, jak określono w tytule III, 
wynosi 10 % łącznego budżetu EFMR 
(640 000 000 EUR według cen bieżących).

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie publiczne jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, aby stawić czoła przyszłym 
wyzwaniom takim jak obowiązek wyładunku, konsekwencje brexitu, poziomy maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu do 2020 r., restrukturyzacja floty, coraz bardziej starzejąca się 
flota i braki siły roboczej. Zasadnicze znaczenie ma zatem ambitny fundusz na rzecz 
rybołówstwa o co najmniej takim samym poziomie środków budżetowych jak obecny. W 
związku z tym należy utrzymać budżet poprzedniego funduszu, a także taki sam udział 
przydzielony według metody zarządzania dzielonego i bezpośredniego.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach – plan 
działania dotyczący regionów najbardziej 
oddalonych, o którym mowa w ust. 4.

c) w stosownych przypadkach – plan 
działania dotyczący regionów najbardziej 
oddalonych, o którym mowa w art. 29c.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dostosować odniesienie do odpowiedniego przepisu.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jako część programu 
zainteresowane państwa członkowskie 
opracowują plan działania dotyczący 
każdego ze swoich regionów najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 6 ust. 
2; plan ten musi zawierać:

skreśla się

a) strategię zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz 
rozwoju sektorów zrównoważonej 
niebieskiej gospodarki;

b) opis planowanych głównych 
działań oraz odpowiadające im środki 
finansowe, w tym:

(i) wsparcie strukturalne dla sektora 
rybołówstwa i akwakultury na podstawie 
tytułu II;

(ii) rekompensatę za koszty 
dodatkowe, o której mowa w art. 21;

(iii) wszelkie inne inwestycje w 
zrównoważoną niebieską gospodarkę, 
które są niezbędne, by zapewnić 
zrównoważony rozwój obszarów 
przybrzeżnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten został umieszczony w rozdziale Va (nowym) poświęconym regionom najbardziej 
oddalonym.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w stosownych przypadkach –
potrzebę modernizacji lub odnowienia 
floty;

Or. en
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Uzasadnienie

Potrzeba modernizacji lub odnowienia floty musi zostać także uwzględniona w ocenie 
Komisji.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wkład programu w ochronę i 
odbudowę ekosystemów morskich, przy 
czym wsparcie związane z obszarami 
Natura 2000 jest zgodne z priorytetowymi 
ramami działań ustanowionymi zgodnie z 
art. 8 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG;

g) wkład programu w zapewnianie 
równowagi między względami 
ekonomicznymi i społecznymi oraz w 
ochronę i odbudowę ekosystemów 
morskich;

Or. en

Uzasadnienie

Program nie powinien być oceniany tylko na podstawie swojego wkładu w ochronę i 
odbudowę ekosystemów morskich. Należy wziąć pod uwagę także względy ekonomiczne i 
społeczne.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dopuścił się poważnego naruszenia 
przepisów określonego w art. 42 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/200828

lub art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1224/2009 lub w innych aktach prawnych 
przyjętych przez Parlament Europejski i 
Radę;

a) dopuścił się poważnego naruszenia 
przepisów określonego w art. 42 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/200828

lub art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1224/2009 lub w innych aktach prawnych 
przyjętych przez Parlament Europejski i 
Radę w ramach WPRyb;

__________________ __________________

28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. 
ustanawiające wspólnotowy system 
zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 

28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. 
ustanawiające wspólnotowy system 
zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
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połowom oraz ich powstrzymywania 
i eliminowania, zmieniające 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) 
nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 
(Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).

połowom oraz ich powstrzymywania 
i eliminowania, zmieniające 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) 
nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 
(Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do innych aktów prawnych jest niejasne i niejednoznaczne, co prowadzi do braku 
pewności prawa. W związku z tym należy określić, że akty prawne UE, w przypadku których 
doszło do poważnego naruszenia ich przepisów, muszą być objęte ramami WPRyb, tak jak 
obowiązujące rozporządzenie 508/2014.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
jest nadal zobowiązany do spełniania 
warunków dopuszczalności, o których 
mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji 
operacji oraz okres pięciu lat po 
dokonaniu końcowej płatności na rzecz 
tego beneficjenta.

2. Po złożeniu wniosku beneficjent 
jest nadal zobowiązany do spełniania 
warunków dopuszczalności, o których 
mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji 
operacji.

Or. en

Uzasadnienie

Beneficjent powinien ponosić odpowiedzialność jedynie przed złożeniem wniosku o 
finansowanie i podczas realizacji operacji. Środek ten ujęty w poprzednim EFMR jest 
nieproporcjonalny, gdyż nakłada podwójną karę.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a

Operacje kwalifikowalne

EFMR może wspierać różnorodne 
operacje określone przez państwa 
członkowskie w swoich programach, pod 
warunkiem że są one objęte jednym lub 
kilkoma priorytetami ustanowionymi w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Do celów jasności i pewności prawa dla podmiotów i państw członkowskich zasada, zgodnie z 
którą „to, co nie jest zakazane, jest dozwolone”, musi zostać wyraźnie wspomniana w tekście 
rozporządzenia.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymiana lub modernizacja silnika 
głównego lub dodatkowego, chyba że 
niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej.

Or. en

Uzasadnienie

EFMR powinien mieć możliwość wspierania tych środków na szczególnych warunkach (art. 
16).

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) mechanizmy interwencji na rynku, 
których celem jest czasowe lub trwałe 

i) mechanizmy interwencji na rynku, 
których celem jest czasowe lub trwałe 
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wycofanie produktów rybołówstwa lub 
akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć 
podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen 
lub w celu spowodowania wzrostu cen; 
analogicznie – operacje przechowywania 
w łańcuchu logistycznym, które w sposób 
umyślny albo nieumyślny wywołałyby 
takie same skutki;

wycofanie produktów rybołówstwa lub 
akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć 
podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen 
lub w celu spowodowania wzrostu cen;

Or. en

Uzasadnienie

Rybołówstwo jest działalnością sezonową, a wielkość połowów może nie być pewna; czasami 
przekracza potrzeby rynkowe. W związku z tym podmioty muszą mieć możliwość zarządzania 
nadwyżkami produkcji przez składowanie części produktów przed ponownym udostępnieniem 
ich do sprzedaży w momencie zmniejszenia się połowów. Aby to osiągnąć, EFMR musi nadal 
wspierać organizacje producentów potrzebujące mechanizmu tymczasowego składowania 
produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) inwestycje na statkach rybackich, 
które są niezbędne do zapewnienia 
zgodności z wymogami przewidzianymi w 
prawie unijnym lub krajowym, w tym 
wymogami związanymi z obowiązkami 
Unii w kontekście regionalnych organizacji 
ds. zarządzania rybołówstwem;

j) inwestycje na statkach rybackich, 
które są niezbędne do zapewnienia 
zgodności z wymogami przewidzianymi w 
prawie unijnym lub krajowym, w tym 
wymogami związanymi z obowiązkami 
Unii w kontekście regionalnych organizacji 
ds. zarządzania rybołówstwem. Nie ma to 
zastosowania, jeśli niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej lub jeśli 
prawo unijne lub krajowe prowadzi do 
ponoszenia istotnych kosztów przez 
podmioty.

Or. en

Uzasadnienie

Żadne prawo unijne ani krajowe nie powinno prowadzić do nieproporcjonalnych kosztów dla 
podmiotów. Jeśli ma to jednak miejsce, EFMR powinien zapewniać wsparcie na potrzeby 
takich kosztów.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł II – rozdział II – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 1: wsparcie zrównoważonego 
rybołówstwa i ochrony żywych zasobów 
morza

Priorytet 1: wsparcie zrównoważonego 
rybołówstwa w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważone rybołówstwo obejmuje ochronę żywych zasobów morza. W związku z tym 
druga część tytułu stanowi pleonazm.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 oraz w 
razie dostępności środków finansowych 
EFMR może wspierać ww. inwestycje w 
zrównoważone statki o długości całkowitej 
poniżej 24 metrów, pod warunkiem że 
podmioty działające na niewielką skalę 
otrzymają pierwszeństwo w procesie 
wyboru.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku niektórych flot rybackich oraz pod warunkiem dostępności środków 
finansowych powinna być dozwolona strategia modernizacji i odnowy floty względem statków 
ekologicznych o długości poniżej 24 metrów. Należy przypomnieć, że flota UE ma średnio 25–
30 lat. Ponadto w świetle strategii IMO w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych ze 
statków, której celem jest redukcja łącznych rocznych emisji gazów cieplarnianych o co 
najmniej 50 % do 2050 r., większe statki będą musiały dokonać wymiany swoich silników, aby 
dostosować się do tego międzynarodowego celu i zachować z nim zgodność.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statek rybacki jest zarejestrowany 
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech
lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadził 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku;

c) statek rybacki jest zarejestrowany
jako aktywny oraz w ciągu ostatnich 
dwóch lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o 
wsparcie prowadził działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 90 dni w roku;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to okres określony w art. 34 obecnie obowiązującego EFMR.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ze środka tego mogą także 
korzystać rybacy, którzy w ciągu dwóch lat 
kalendarzowych poprzedzających datę 
złożenia wniosku o wsparcie przez co 
najmniej 90 dni w roku pracowali na 
morzu na pokładzie unijnego statku 
rybackiego, którego dotyczy trwałe 
zaprzestanie. Dani rybacy skutecznie 
zaprzestają wszelkiej działalności 
połowowej. Beneficjent dostarcza 
właściwemu organowi dowód skutecznego 
zaprzestania działalności połowowej. W 
przypadku gdy rybacy wrócą do 
działalności połowowej w okresie 
krótszym niż dwa lata od daty złożenia 
wniosku o wsparcie, rekompensata zostaje 
zwrócona na podstawie pro rata temporis.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie EFMR musi zapewniać, by ze wsparcia finansowego korzystali 
także rybacy, a nie tylko właściciel statku rybackiego. Przewidywał to art. 34 obecnie 
obowiązującego rozporządzenia w sprawie EFMR.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie na trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej, o którym mowa w 
ust. 2, wykonuje się poprzez finansowanie 
niepowiązane z kosztami, zgodnie z art. 46 
lit. a) i art. 89 rozporządzenia (UE) nr 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], oraz na podstawie:

skreśla się

a) spełnienia warunków zgodnie z 
art. 46 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]; oraz

b) osiągnięcia rezultatów zgodnie z 
art. 46 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) 
nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 52, w 
celu ustanowienia warunków, o których 
mowa w lit. a) i które są związane z 
wdrażaniem środków ochrony 
określonych w art. 7 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Ta propozycja Komisji stwarzałaby brak pewności prawa, który zniechęcałby państwa 
członkowskie do wnioskowania o wsparcie dla tego działania.
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej

Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności odegrało zasadniczą rolę w 
poprawie stanu stad, szczególnie w odniesieniu do okresów zamkniętych, jednocześnie 
częściowo rekompensując rybakom utratę dochodów.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za 
nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za 
tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej, które wynika z:

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności odegrało zasadniczą rolę w 
poprawie stanu stad, szczególnie w odniesieniu do okresów zamkniętych, jednocześnie 
częściowo rekompensując rybakom utratę dochodów.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadzenia środków ochrony, o 
których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b), c) 
oraz j) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 

a) wprowadzenia środków ochrony, o 
których mowa w art. 7 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013, w tym okresów 
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lub równoważnych środków ochrony 
przyjętych przez regionalne organizacje ds. 
zarządzania rybołówstwem, jeżeli mają 
zastosowanie do Unii;

zamkniętych, z wyłączeniem całkowitych 
dopuszczalnych połowów i kwot, lub 
równoważnych środków ochrony 
przyjętych przez regionalne organizacje ds. 
zarządzania rybołówstwem, jeżeli mają 
zastosowanie do Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujący EFMR obejmuje wszystkie środki ochrony wymienione w art. 7 
rozporządzenia podstawowego w sprawie WPRyb, w tym okresy zamknięte, z wyłączeniem 
całkowitych dopuszczalnych połowów i kwot. Należy to utrzymać w nowym EFMR.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wstrzymania – spowodowanego 
siłą wyższą – stosowania umowy o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów lub protokołu do takiej umowy; 
lub

c) wstrzymania stosowania lub braku 
odnowienia umowy o partnerstwie w 
sprawie zrównoważonych połowów lub 
protokołu do takiej umowy; lub

Or. en

Uzasadnienie

Brak odnowienia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów mógłby 
sparaliżować podmioty, a EFMR powinien wspierać takie przypadki w ramach tymczasowego 
zaprzestania działalności. Termin „siła wyższa” powodowałby brak pewności prawa.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) klęsk żywiołowych lub incydentów 
środowiskowych, oficjalnie uznanych 
przez właściwe organy odpowiedniego 
państwa członkowskiego.

d) klęsk żywiołowych lub incydentów 
środowiskowych lub wypadków na morzu 
podczas działalności połowowej, oficjalnie 
uznanych przez właściwe organy 



PR\1162788PL.docx 39/69 PE625.439v02-00

PL

odpowiedniego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Wypadki na morzu kwalifikują się na podstawie obecnie obowiązującego EFMR, a środek ten 
należy utrzymać.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
można przydzielić tylko wtedy, gdy:

skreśla się

a) zarobkowa działalność odnośnego 
statku została wstrzymana na co najmniej 
90 kolejnych dni; oraz

b) straty ekonomiczne poniesione w 
wyniku zaprzestania działalności 
połowowej wynoszą więcej niż 30 % 
rocznego obrotu odnośnego 
przedsiębiorstwa, obliczonego na 
podstawie średniego obrotu 
przedsiębiorstwa w poprzednich trzech 
latach kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Środek w zaproponowanej formie jest zbyt nakazowy i rygorystyczny. Komisja proponuje dwa 
nowe wymogi, które nie występowały w poprzednim rozporządzeniu w sprawie EFMR. Środek 
w zaproponowanej formie nie zapewnia wystarczającej elastyczności, aby ubiegać się o tę 
rekompensatę. Nowy EFMR powinien odchodzić od rygorystycznych kryteriów 
kwalifikowalności i skupiać się na osiąganiu celów.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni w roku; lub

a) właścicielom statków rybackich, 
które są zarejestrowane jako aktywne oraz 
w ciągu ostatnich dwóch lat 
kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 
działalność połowową na morzu przez co 
najmniej 120 dni; lub

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie spójności z brzmieniem obecnie obowiązującego 
prawodawstwa.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich 
trzech latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o 
wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne
zaprzestanie.

b) rybakom, którzy w ciągu ostatnich 
dwóch latach kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o 
wsparcie przez co najmniej 120 dni 
pracowali na morzu na unijnym statku 
rybackim, którego dotyczy tymczasowe
zaprzestanie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie spójności z brzmieniem obecnie obowiązującego 
prawodawstwa.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyłącznie w przypadku statków a) wyłącznie w przypadku statków 
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rybackich do łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego – zakup i instalację na 
statkach niezbędnych elementów
obowiązkowych systemów śledzenia 
statków i elektronicznego raportowania, 
stosowanych na potrzeby kontroli;

rybackich do łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego – zakup i instalację na 
statkach niezbędnych elementów systemów 
śledzenia statków i elektronicznego 
raportowania, stosowanych na potrzeby 
kontroli;

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie nie powinno zależeć od tego, czy środek jest obowiązkowy czy też nie.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zakup i instalację na statkach 
niezbędnych elementów obowiązkowych 
elektronicznych systemów zdalnego 
monitorowania, stosowanych do kontroli 
wypełnienia obowiązku wyładunku, o 
którym mowa w art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013;

b) zakup i instalację na statkach 
niezbędnych elementów elektronicznych 
systemów zdalnego monitorowania, 
stosowanych do kontroli wypełnienia 
obowiązku wyładunku, o którym mowa w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie nie powinno zależeć od tego, czy środek jest obowiązkowy czy też nie.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakup i instalację na statkach 
urządzeń do obowiązkowego pomiaru 
ciągłego i obowiązkowej rejestracji mocy 
napędowej silnika.

c) zakup i instalację na statkach 
urządzeń do pomiaru ciągłego i rejestracji 
mocy napędowej silnika.

Or. en
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Uzasadnienie

Wsparcie nie powinno zależeć od tego, czy środek jest obowiązkowy czy też nie.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na gromadzenie i 
wykorzystywanie danych do celów 
zarządzania rybołówstwem i celów 
naukowych oraz zarządzanie tymi danymi, 
o czym mowa w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 
27 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i co 
określono szczegółowo w rozporządzeniu 
(UE) 2017/1004, na podstawie krajowych 
planów prac, o których mowa w art. 6 
rozporządzenia (UE) 2017/1004.

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na gromadzenie i 
wykorzystywanie danych do celów 
zarządzania rybołówstwem i akwakulturą i 
celów naukowych oraz zarządzanie tymi 
danymi, o czym mowa w art. 25 ust. 1 i 2 
oraz art. 27 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013 i co określono szczegółowo w 
rozporządzeniu (UE) 2017/1004, na 
podstawie krajowych planów prac, o 
których mowa w art. 6 rozporządzenia 
(UE) 2017/1004.

Or. en

Uzasadnienie

EFMR powinien także wspierać gromadzenie danych w obszarze akwakultury.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 skreśla się

Rekompensata za koszty dodatkowe 
związane z produktami rybołówstwa 

i akwakultury z regionów najbardziej 
oddalonych

1. W ramach EFMR można 
przydzielać wsparcie na rekompensatę za 
dodatkowe koszty poniesione przez 
beneficjentów, którzy zajmują się 
połowami, chowem i hodowlą, 
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przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu określonych produktów 
rybołówstwa i akwakultury z regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 6 ust. 2.

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie określa dla regionów, o 
których mowa w ust. 1, wykaz produktów 
rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych 
produktów, które kwalifikują się do 
rekompensaty, według kryteriów 
ustanowionych na podstawie ust. 7.

3. Przy ustalaniu wykazu i ilości, o 
których mowa w ust. 2, państwa 
członkowskie uwzględniają wszystkie 
istotne czynniki, w szczególności 
konieczność zapewnienia, aby 
rekompensata była zgodna z przepisami 
WPRyb.

4. Rekompensaty nie przyznaje się 
dla produktów rybołówstwa i 
akwakultury:

a) złowionych przez statki państw 
trzecich, z wyjątkiem statków rybackich 
pływających pod banderą Wenezueli i 
prowadzących działalność na wodach 
Unii, zgodnie z decyzją Rady (UE) 
2015/156531;

b) złowionych przez statki rybackie 
Unii, które nie są zarejestrowane w 
jednym z portów znajdujących się w 
regionach, o których mowa w ust. 1;

c) przywiezionych z państw trzecich.

5. Ust. 4 lit. b) nie ma zastosowania, 
jeżeli istniejący potencjał przemysłu 
przetwórczego w danym regionie 
najbardziej oddalonym jest większy niż 
ilość dostarczonego surowca.

6. Aby zapobiec nadmiernej 
rekompensacie, przy wypłacie 
rekompensaty na rzecz beneficjentów, 
którzy prowadzą działalność określoną w 
ust. 1 w regionach najbardziej oddalonych 
lub posiadają statki zarejestrowane w 
jednym z portów tych regionów, 
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uwzględnia się:

a) dla każdego produktu rybołówstwa 
lub akwakultury lub kategorii produktów 
– koszty dodatkowe wynikające ze 
szczególnych utrudnień występujących w 
odnośnych regionach; oraz

b) wszelkie inne rodzaje interwencji 
publicznej mające wpływ na poziom 
dodatkowych kosztów.

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 52 aktów 
delegowanych, określających kryteria 
obliczania dodatkowych kosztów 
wynikających ze szczególnych utrudnień 
występujących w danych regionach.

__________________

31 Decyzja Rady (UE) 2015/1565 z dnia 14 
września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w 
sprawie przyznania uprawnień do 
połowów na wodach UE w wyłącznej 
strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany 
Francuskiej statkom rybackim 
pływającym pod banderą Boliwariańskiej 
Republiki Wenezueli (Dz.U. L 244 z 
14.9.2015, s. 55).

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten został przeniesiony do rozdziału Va (nowego) poświęconego regionom najbardziej 
oddalonym.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) budowę, instalację lub 
modernizację stałych lub ruchomych 
urządzeń służących ochronie i rozwojowi 
fauny i flory morskiej, w tym ich 
przygotowanie pod względem naukowym i 
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ocenę, oraz, w przypadku tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w 
regionach najbardziej oddalonych, 
tradycyjnych zakotwiczonych urządzeń do 
sztucznej koncentracji ryb.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne wprowadzenie art. 40 ust. 1b obecnie 
obowiązującego EFMR oraz wyjaśnienie jego zakresu dzięki wyraźnemu odniesieniu do 
zakotwiczonych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb dla regionów najbardziej oddalonych. 
Urządzenia te są niezbędne dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w tych regionach.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł II – rozdział III – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii dzięki 
konkurencyjności i zrównoważoności w 
akwakulturze oraz na rynkach

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z priorytetów EFMR zaproponowanego przez Komisję jest wkład w bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii. Zarówno rybołówstwo, jak i akwakultura, a także rynki, zapewniają 
wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, co należy uznać i w dalszym stopniu 
promować. UE w ramach tego priorytetu musi zapewnić warunki dla rentownych i 
konkurencyjnych sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz rynków.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie na inwestycje 
produkcyjne w akwakulturę na podstawie 
niniejszego artykułu można przydzielać 
jedynie w postaci instrumentów 

3. Wsparcie na inwestycje 
produkcyjne w akwakulturę na podstawie 
niniejszego artykułu można przydzielać w 
postaci dotacji i instrumentów 
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finansowych przewidzianych w art. 52 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów] oraz z 
funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 
wspomnianego rozporządzenia.

finansowych przewidzianych w art. 52 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów] oraz z 
funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 
wspomnianego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie w postaci dotacji nie powinno być wykluczane, gdyż małe i średnie 
przedsiębiorstwa nie mogą łatwo uzyskać dostępu do instrumentów finansowych.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a

Sieć Informacji Statystycznych na temat 
Akwakultury

1. W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na gromadzenie danych, 
zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie do 
celów zarządzania akwakulturą zgodnie z 
art. 34 ust. 1 lit. a) i e) oraz art. 34 ust. 5 i 
art. 35 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013 do celów ustanowienia Sieci 
Informacji Statystycznych na temat 
Akwakultury (ASIN-RISA) oraz 
krajowych planów prac na potrzeby jej 
wdrożenia.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 
wsparcie określone w ust. 1 niniejszego 
artykułu można przydzielać również na 
operacje prowadzone poza terytorium
Unii.

3. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
w celu ustanowienia zasad dotyczących 
procedur, formatu i harmonogramów 
tworzenia sieci ASIN-RISA, o której 
mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 53 ust. 2.
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4. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
w celu zatwierdzenia lub zmiany 
krajowych planów prac, o których mowa 
w ust. 1, do dnia 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok, od którego plan prac 
ma mieć zastosowanie. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 53 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie mają zasadnicze znaczenie dla 
zarządzania akwakulturą i należy je wspierać z EFMR.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W odniesieniu do opracowywania i 
realizacji planów produkcji i obrotu, o 
których mowa w art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr 1379/2013, zainteresowane 
państwo członkowskie może przyznać 
zaliczkę w wysokości 50 % wsparcia 
finansowego po zatwierdzeniu planu 
produkcji i obrotu zgodnie z art. 28 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1379/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest zawarty w obecnie obowiązującym EFMR (art. 66). Ważne jest utrzymanie 
wspólnych zasad wdrażania w celu unikania zakłócenia konkurencji między państwami 
członkowskimi.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wsparcie przyznawane rocznie na 
organizację producentów na podstawie 
niniejszego artykułu nie przekracza 3 % 
średniej rocznej wartości produkcji 
wprowadzonej do obrotu przez tę 
organizację producentów w 
poprzedzających trzech latach 
kalendarzowych. Dla nowo uznanej
organizacji producentów wsparcie to nie 
przekracza 3 % średniej rocznej wartości 
produkcji wprowadzonej do obrotu przez 
członków tej organizacji w 
poprzedzających trzech latach 
kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest zawarty w obecnie obowiązującym EFMR (art. 66). Ważne jest utrzymanie 
wspólnych zasad wdrażania w celu unikania zakłócenia konkurencji między państwami 
członkowskimi.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, 
przyznaje się wyłącznie organizacjom 
producentów i zrzeszeniom organizacji 
producentów.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest zawarty w obecnie obowiązującym EFMR (art. 66). Ważne jest utrzymanie 
wspólnych zasad wdrażania w celu unikania zakłócenia konkurencji między państwami 
członkowskimi.
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie na podstawie niniejszego 
artykułu można przydzielać jedynie w 
postaci instrumentów finansowych 
przewidzianych w art. 52 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] oraz z funduszu 
InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego 
rozporządzenia.

2. Wsparcie na podstawie niniejszego 
artykułu można przydzielać w postaci 
dotacji i instrumentów finansowych 
przewidzianych w art. 52 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] oraz z funduszu 
InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie w postaci dotacji nie powinno być wykluczane, gdyż małe i średnie 
przedsiębiorstwa nie mogą łatwo uzyskać dostępu do instrumentów finansowych.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a

Dopłaty do składowania

1. EFMR może wspierać rekompensaty 
przyznawane uznanym organizacjom 
producentów i zrzeszeniom organizacji 
producentów, które składują produkty 
rybołówstwa wymienione w załączniku II 
do rozporządzania (UE) nr 1379/2013, 
pod warunkiem że produkty te składuje się 
zgodnie z art. 30 i 31 tego rozporządzenia, 
z zachowaniem następujących warunków:

a) kwota dopłat do składowania nie 
przekracza kwoty technicznych i 
finansowych kosztów działań koniecznych 
do stabilizacji i składowania danych 
produktów;
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b) ilości kwalifikowalne do dopłat do 
składowania nie przekraczają 15 % 
rocznych ilości danych produktów
przeznaczonych do sprzedaży przez 
organizację producentów;

c) wsparcie finansowe przyznawane 
rocznie nie przekracza 2 % średniej 
rocznej wartości produkcji wprowadzonej 
do obrotu przez członków organizacji 
producentów w okresie 2016–2018. Do 
celów niniejszej litery, jeżeli członek 
organizacji producentów nie wprowadził 
do obrotu żadnych produktów w okresie 
od 2016 r. do 2018 r., pod uwagę bierze 
się średnią roczną wartość produkcji 
wprowadzonej do obrotu w ciągu 
pierwszych trzech lat produkcji 
prowadzonej przez tego członka.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
przyznaje się wyłącznie po przekazaniu 
produktów do spożycia przez ludzi.

3. Państwa członkowskie ustalają kwotę 
technicznych i finansowych kosztów 
obowiązujących na ich terytoriach w 
następujący sposób:

a) koszty techniczne oblicza się każdego 
roku na podstawie bezpośrednich kosztów 
związanych z działaniami wymaganymi do 
stabilizacji i składowania danych 
produktów;

b) koszty finansowe oblicza się każdego 
roku na podstawie stopy procentowej 
określanej co roku w każdym państwie 
członkowskim; te koszty techniczne i 
finansowe podaje się do wiadomości 
publicznej.

4. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole w celu zapewnienia, aby 
produkty objęte dopłatami do składowania 
spełniały warunki określone w niniejszym 
artykule. Na potrzeby takich kontroli 
beneficjenci dopłat do składowania 
prowadzą ewidencję towarową dla każdej 
kategorii produktów przyjętych do 
składowania, a następnie ponownie 
wprowadzonych do obrotu celem ich 
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spożycia przez ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Rybołówstwo jest działalnością sezonową, a wielkość połowów może nie być pewna; czasami 
przekracza potrzeby rynkowe. W związku z tym podmioty muszą mieć możliwość zarządzania 
nadwyżkami produkcji przez składowanie części produktów przed ponownym udostępnieniem 
ich do sprzedaży w momencie zmniejszenia się połowów. Aby to osiągnąć, EFMR musi nadal 
wspierać organizacje producentów potrzebujące mechanizmu tymczasowego składowania 
produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział V a (nowy) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ Va

Regiony najbardziej oddalone

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a

Zasoby budżetowe w ramach zarządzania 
dzielonego

1. W przypadku operacji realizowanych w 
regionach najbardziej oddalonych każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
przeznacza – w ramach unijnego wsparcia 
finansowego określonego w załączniku V 
– co najmniej:

a) 102 000 000 EUR dla Azorów i 
Madery;

b) 86 100 000 EUR dla Wysp 
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Kanaryjskich;

c) 131 000 000 EUR dla Gwadelupy, 
Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, 
Reunion oraz Saint-Martin.

2. Każde państwo członkowskie określa 
część puli środków finansowych 
ustanowionej w ust. 1, przeznaczoną na 
rekompensaty, o których mowa w art. 21.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 8 
niniejszego rozporządzenia i art. 19 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów] oraz w celu 
uwzględnienia zmieniających się 
warunków państwa członkowskie mogą 
dostosowywać co roku wykaz i ilości 
kwalifikujących się produktów 
rybołówstwa oraz poziom rekompensaty, o 
której mowa w art. 29d, pod warunkiem że 
stosowane są kwoty, o których mowa w 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. 

Dostosowania są możliwe tylko w takim 
zakresie, w jakim uzupełniają plany 
rekompensat innego regionu tego samego 
państwa członkowskiego. Państwa 
członkowskie informują Komisję o 
dostosowaniach z wyprzedzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest zawarty we wniosku Komisji (art. 6 ust. 2). W odniesieniu do zmiany budżetu 
dla Wysp Kanaryjskich ma ona na celu uwzględnienie programowania w ramach obecnie 
obowiązującego EFMR i rzeczywistych bieżących potrzeb. Na koniec nic nie uzasadnia 
wprowadzania limitu rekompensaty za dodatkowe koszty.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29b

Plan działania
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Jako część programu zainteresowane 
państwa członkowskie opracowują plan 
działania dotyczący każdego ze swoich 
regionów najbardziej oddalonych; plan 
ten musi zawierać:

a) strategię zrównoważonej eksploatacji 
zasobów rybołówstwa oraz rozwoju 
sektorów zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki;

b) opis planowanych głównych działań 
oraz odpowiadające im środki finansowe, 
w tym:

(i) wsparcie strukturalne dla sektora 
rybołówstwa i akwakultury na podstawie 
tytułu II;

(ii) rekompensatę za koszty dodatkowe, o 
której mowa w art. 29d, w tym kwoty 
dodatkowych kosztów obliczonych przez 
zainteresowane państwa członkowskie 
oraz kwoty szacowanej pomocy jako 
rekompensaty;

(iii) wszelkie inne inwestycje w 
zrównoważoną niebieską gospodarkę, 
które są niezbędne, by zapewnić 
zrównoważony rozwój obszarów 
przybrzeżnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest już zawarty we wniosku Komisji – art. 9 ust. 3 lit. b). W odniesieniu do 
dodania ppkt (ii): rekompensata za koszty dodatkowe musi zostać zatwierdzona ex ante, aby 
zapewnić beneficjentom pewność finansowania i prawa podczas codziennych operacji.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29c

Odnowa floty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego i powiązane środki
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1. Bez uszczerbku dla art. 16 EFMR w 
regionach najbardziej oddalonych może 
wspierać:

a) odnowę floty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, która wyładowuje całe 
połowy w portach regionów najbardziej 
oddalonych, tak aby zwiększyć 
bezpieczeństwo ludzi, dostosować statki do 
unijnych norm sanitarnych, zwalczać 
połowy NNN i osiągnąć większą 
efektywność środowiskową. Ta odnowa 
floty rybackiej pozostaje w granicach 
dopuszczalnych pułapów zdolności 
połowowych, musi ograniczać się do 
zastąpienia starego statku nowym, a także 
umożliwia zrównoważone rybołówstwo i 
osiągnięcie celu maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu;

b) częściowy remont drewnianego pokładu 
statku rybackiego starszego niż 40 lat, jeśli 
jest on konieczny w celu poprawy 
bezpieczeństwa morskiego, zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami technicznymi 
architektury okrętowej;

c) utworzenie i modernizację stoczni oraz 
warsztatów budowy i naprawy statków 
zlokalizowanych w portach rybackich 
regionów najbardziej oddalonych, których 
podstawowa działalność jest 
ukierunkowana na flotę tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;

d) badania na temat stabilności statku 
uprawiającego tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, który ma ponad 
40 lat, zgodnie z najnowszymi kryteriami 
technicznymi architektury okrętowej, 
mającymi zastosowanie do budowy 
nowych statków rybackich;

e) badanie na temat wytycznych 
technicznych dotyczących projektowania 
sterów lub systemów napędzania, w 
odniesieniu do różnych typologii statków 
uprawiających tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne w portach 
regionów najbardziej oddalonych, które 
pomagają projektantom w optymalizacji 
projektu oraz propagowaniu nowych 
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konstrukcji i systemów napędzania, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo załogi, 
ograniczyć zanieczyszczenia lub emisje 
gazów cieplarnianych oraz zwiększyć 
efektywność energetyczną statków 
uprawiających tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze publiczne powinny być przeznaczane na odnowienie tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, jeśli pozwalają na to zasoby. Dalsze środki opisane w lit. b), c), 
d) i e) mają charakter uzupełniający.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29d

Rekompensata za koszty dodatkowe

1. W ramach EFMR można przydzielać 
wsparcie na rekompensatę za dodatkowe 
koszty poniesione przez beneficjentów, 
którzy zajmują się połowami, chowem i 
hodowlą, przetwarzaniem i 
wprowadzaniem do obrotu określonych 
produktów rybołówstwa i akwakultury z 
regionów najbardziej oddalonych.

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie określa dla regionów, o 
których mowa w ust. 1, wykaz produktów 
rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych 
produktów, które kwalifikują się do 
rekompensaty, według kryteriów 
ustanowionych na podstawie ust. 7.

3. Przy ustalaniu wykazu i ilości, o 
których mowa w ust. 2, państwa 
członkowskie uwzględniają wszystkie 
istotne czynniki, w szczególności 
konieczność zapewnienia, aby 
rekompensata była zgodna z przepisami 
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WPRyb.

4. Rekompensaty nie przyznaje się dla 
produktów rybołówstwa i akwakultury:

a) złowionych przez statki państw trzecich, 
z wyjątkiem statków rybackich 
pływających pod banderą Wenezueli i 
prowadzących działalność na wodach 
Unii, zgodnie z decyzją Rady (UE) 
2015/15651a;

b) złowionych przez statki rybackie Unii, 
które nie są zarejestrowane w jednym z 
portów znajdujących się w regionach, o 
których mowa w ust. 1;

c) przywiezionych z państw trzecich.

5. Ust. 4 lit. b) nie ma zastosowania, jeżeli 
istniejący potencjał przemysłu 
przetwórczego w danym regionie 
najbardziej oddalonym jest większy niż 
ilość dostarczonego surowca.

6. Aby zapobiec nadmiernej 
rekompensacie, przy wypłacie 
rekompensaty na rzecz beneficjentów, 
którzy prowadzą działalność określoną w 
ust. 1 w regionach najbardziej oddalonych 
lub posiadają statki zarejestrowane w 
jednym z portów tych regionów, 
uwzględnia się:

a) dla każdego produktu rybołówstwa lub 
akwakultury lub kategorii produktów –
koszty dodatkowe wynikające ze 
szczególnych utrudnień występujących w 
odnośnych regionach; oraz

b) wszelkie inne rodzaje interwencji 
publicznej mające wpływ na poziom 
dodatkowych kosztów.

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 52 aktów 
delegowanych, określających kryteria 
obliczania dodatkowych kosztów 
wynikających ze szczególnych utrudnień 
występujących w danych regionach.

__________________

1a Decyzja Rady (UE) 2015/1565 z dnia 14 
września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
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w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w 
sprawie przyznania uprawnień do 
połowów na wodach UE w wyłącznej 
strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany 
Francuskiej statkom rybackim 
pływającym pod banderą Boliwariańskiej 
Republiki Wenezueli (Dz.U. L 244 z 
14.9.2015, s. 55).

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest zawarty we wniosku Komisji (art. 21). Należy wyciągnąć wnioski z wdrażania 
rekompensaty za dodatkowe koszty w okresie 2014–2020, tak aby beneficjenci tego 
podstawowego systemu otrzymywali sprawiedliwą rekompensatę na poziomie poniesionych 
przez siebie dodatkowych kosztów.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29e

Pomoc państwa

1. W odniesieniu do produktów 
rybołówstwa i akwakultury wymienionych 
w załączniku I do TFUE, do których 
stosuje się jego art. 107, 108 i 109, 
Komisja może zgodnie z art. 108 TFUE 
zezwolić na udzielanie pomocy 
operacyjnej w regionach najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
TFUE, w sektorach produkcji i 
przetwarzania wspomnianych produktów 
rybołówstwa i akwakultury, a także obrotu 
nimi, w celu zaradzenia konkretnym 
ograniczeniom w tych regionach, 
wynikającym z ich oddalenia, 
wyspiarskiego charakteru i najbardziej 
oddalonego położenia.

2. Państwa członkowskie mogą przyznać 
dodatkowe środki finansowe na realizację 
planów rekompensat, o których mowa w 
art. 29d. W takich przypadkach państwa 
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członkowskie zgłaszają Komisji pomoc 
państwa, którą Komisja może zatwierdzić 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
jako część tych planów. Pomoc państwa, o 
której w ten sposób powiadomiono, uznaje 
się za pomoc zgłoszoną w rozumieniu art. 
108 ust. 3 zdanie pierwsze TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 349 Traktatu umożliwia przyjęcie specyficznych środków dla regionów najbardziej 
oddalonych. Środki te mogą obejmować politykę w dziedzinie rybołówstwa, pomoc państwa i 
warunki dostępu do funduszy strukturalnych.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29f

Przegląd – POSEI

Komisja przedstawia sprawozdanie na 
temat wdrażania przepisów niniejszego 
rozdziału do końca 2023 r. oraz, w razie 
konieczności, proponuje odpowiednie 
wnioski. Komisja ocenia możliwość 
utworzenia Programu szczególnych opcji 
na rzecz regionów oddalonych i 
wyspiarskich (POSEI) w odniesieniu do 
kwestii morskich i dotyczących 
rybołówstwa.

Or. en

Uzasadnienie

W perspektywie długoterminowej należy utworzyć instrument konkretnie przeznaczony do 
wspierania rybołówstwa w regionach najbardziej oddalonych w rodzaju programu POSEI dla 
rolnictwa w tych regionach. Należy zauważyć, że decyzja Rady 98/687/EWG przewidująca 
utworzenie takiego programu ma zastosowanie do wszystkich sektorów gospodarki.
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby zapewnić skuteczną ocenę 
EFMR pod względem realizacji jego 
priorytetów, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 52 w celu zmiany załącznika 
I przez dostosowanie lub uzupełnienie 
zawartych w nim wskaźników, jeżeli 
zostanie to uznane za konieczne, oraz w 
celu uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i 
ewaluacji.

2. Aby zapewnić skuteczną ocenę 
EFMR pod względem realizacji jego 
priorytetów, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 52 w celu uzupełnienia
wskaźników, jeżeli zostanie to uznane za 
konieczne, oraz w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia o przepisy 
dotyczące ustanowienia ram 
monitorowania i ewaluacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany w EFMR i załącznikach do niego powinny być wprowadzane jedynie w drodze 
zwykłej procedury (współdecyzji).

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na opracowanie i upowszechnianie przez 
Komisję badań rynkowych dotyczących 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr 
1379/2013.

W ramach EFMR przydziela się wsparcie 
na opracowanie i upowszechnianie przez 
Komisję badań rynkowych dotyczących 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr 
1379/2013, w szczególności dzięki 
utworzeniu Sieci Informacji 
Statystycznych na temat Akwakultury 
(ASIN-RISA).

Or. en
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Uzasadnienie

Utworzenie Sieci Informacji Statystycznych na temat Akwakultury ma duże znaczenie.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – wiersz 1 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana wielkości wyładunków 
obejmujących osobniki ze stad na poziomie 
zgodnym z MSY

Zmiana wielkości wyładunków 
obejmujących osobniki ze stad na poziomie 
zgodnym z MSY

Zmiana w rentowności unijnej floty 
rybackiej

Zmiana w rentowności unijnej floty 
rybackiej i zatrudnieniu

Powierzchnia (w ha) obszarów Natura 
2000 i innych chronionych obszarów
morskich objętych środkami ochrony, 
utrzymania i odbudowy

Istotne pozytywne rezultaty na obszarach
Natura 2000 i innych chronionych 
obszarach morskich objętych środkami 
ochrony, utrzymania i odbudowy

Odsetek statków rybackich wyposażonych 
w elektroniczne urządzenia do 
pozycjonowania i raportowania połowów

Odsetek statków rybackich wyposażonych 
w elektroniczne urządzenia do 
pozycjonowania i raportowania połowów

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – wiersz 3 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w 
Unii dzięki konkurencyjności i 
zrównoważoności w akwakulturze oraz na 
rynkach

Wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w 
Unii dzięki konkurencyjności i 
zrównoważoności w rybołówstwie, 
akwakulturze oraz na rynkach

Or. en
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – wiersz 3 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana wartości i wielkości produkcji 
sektora akwakultury w Unii

Zmiana wartości i wielkości produkcji 
sektora akwakultury w Unii

Zmiana w rentowności unijnej floty 
rybackiej i zatrudnieniu

Zmiana wartości i wielkości wyładunków

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela – nagłówek – kolumna 4 – przypis 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MAKSYMALNA STOPA 
WSPÓŁFINANSOWANIA

MAKSYMALNA STOPA 
WSPÓŁFINANSOWANIA

(% kwalifikowalnych wydatków 
publicznych)

(% kwalifikowalnych wydatków 
publicznych) 1a

__________________

1a W przypadku operacji zlokalizowanych 
w regionach najbardziej oddalonych 
maksymalna stopa współfinansowania 
powinna wynosić 85 %.

Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela – wiersz 8

Tekst proponowany przez Komisję

1 Art. 21 1.4 100 %
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Rekompensata za 
koszty dodatkowe 
związane 
z produktami 
rybołówstwa 
i akwakultury 
z regionów 
najbardziej 
oddalonych

Poprawka

skreśla się

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela – wiersz 10

Tekst proponowany przez Komisję

2 Art. 23 2.1 75 %

Akwakultura

Poprawka

2 Art. 23 2.1 75 %

Akwakultura

Rybołówstwo 2.1 75 %

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela – wiersz 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2 Art. 23a X 75 %
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Sieć Informacji 
Statystycznych na 
temat 
Akwakultury

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela – wiersz 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2 Art. 25a X 75 %

Dopłaty do 
składowania

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIa

REGIONY NAJBARDZIEJ ODDALONE

Obszar wsparcia MAKSYMALNA STOPA 
WSPÓŁFINANSOWANIA

(% kwalifikowalnych wydatków 
publicznych)

Art. 29c 50 %

Odnowa floty tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i powiązane 
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środki

Art. 29d 100 %

Rekompensata za dodatkowe koszty 
związane z produktami rybołówstwa i 
akwakultury

Or. en

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję

1 Art. 16 30 %

Inwestycje na 
statkach do 
łodziowego 
rybołówstwa 
przybrzeżnego

Poprawka

1 Art. 16 50 %

Inwestycje na
ekologicznych
statkach 
rybackich

Or. en
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UZASADNIENIE

KONTEKST WNIOSKU KOMISJI

Celem wniosku Komisji jest ustanowienie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR) na okres 2021–2027. Zadaniem funduszu jest kierowanie środków finansowych z 
budżetu Unii na wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), unijnej polityki 
morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami, 
zwłaszcza w kontekście Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Takie finansowanie stanowi bardzo ważne narzędzie, które wspiera zrównoważone 
rybołówstwo i ochronę żywych zasobów morza, zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe 
dzięki dostawom produktów rybołówstwa, wnosi wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki oraz przyczynia się do zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i 
oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

Jako że Unia jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości 
producentem żywności pochodzenia morskiego na świecie, spoczywa na niej wielka 
odpowiedzialność za ochronę, zachowanie i zrównoważoną eksploatację oceanów oraz ich 
zasobów. Ponieważ liczba ludności na świecie gwałtownie rośnie, ochrona mórz i oceanów 
ma ogromne znaczenie. Leży ona również w interesie społeczno-ekonomicznym Unii: 
zrównoważona niebieska gospodarka stymuluje inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera 
badania naukowe i innowacje oraz – dzięki wykorzystaniu energii oceanicznej – zwiększa 
bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym bezpieczne i chronione morza i oceany to niezbędny 
warunek, który umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz zwalczanie przestępczości na 
morzu, co ma znaczenie z punktu widzenia obaw społeczeństwa związanych z 
bezpieczeństwem. Te priorytety wymagają unijnego wsparcia finansowego w formie EFMR.

STANOWISKO SPRAWOZDAWCY

Budżet, który zaspokaja potrzeby sektora

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym następnych wieloletnich ram 
finansowych nowy fundusz rybacki będzie obejmować okres budżetowy 2021–2027 z pulą 
środków finansowych wynoszącą 6,14 mld EUR. W porównaniu z obecnym budżetem EFMR 
oznaczałoby to spadek o 5 %. Jednocześnie Komisja proponuje ograniczenie funduszy 
według metody zarządzania dzielonego w celu przydzielenia większych zasobów na potrzeby 
zarządzania bezpośredniego i pośredniego.

Sprawozdawca chciałby podkreślić znaczenie europejskiego sektora morskiego, rybołówstwa 
i akwakultury, który obejmuje ponad 85 000 statków, zatrudnia ponad 340 000 osób w całym 
łańcuchu oraz produkuje ponad 6 000 000 ton wysokiej jakości i bogatych w wartości 
odżywcze ryb i żywności pochodzenia morskiego z rybołówstwa i akwakultury. Społeczno-
gospodarczy wpływ tego sektora jest ogromny w wielu regionach przybrzeżnych, które w 
znacznej mierze są od niego zależne i w których jest on silnie powiązany z lokalną kulturą i 
zwyczajami. 
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Istnieje jednak wiele problemów związanych ze stosowaniem WPRyb, takich jak 
eliminowanie odrzutów lub zakres maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY), a także 
problemy wynikające z brexitu i nowych wyzwań stawianych każdego dnia przez rynek i 
ogólnoświatową produkcję białka pochodzenia morskiego.

W związku z tym ważne jest posiadanie funduszu rybackiego, który jest konkretny, istotny i 
dostępny dla wszystkich. Równie ważne jest zapewnienie budżetu potrzebnego na 
rozwiązywanie problemów i wyzwań wpływających na sektor morski i rybołówstwa, z 
uwzględnieniem już bardzo ograniczonego przydziału środków budżetowych UE na tę 
politykę. 

Obecnie obowiązujący EFMR odpowiada jedynie za 0,6 % łącznego budżetu ogólnego UE na 
lata 2014–2020. Wszelkie obniżenia środków finansowych przeznaczanych na rybołówstwo 
nie mają prawie żadnych konsekwencji dla budżetu UE, ale mogą wywierać istotny wpływ na 
rybaków i regiony przybrzeżne.

Brexitu nie można wykorzystywać jako pretekstu dla ograniczania środków finansowych na 
rzecz rybołówstwa, biorąc pod uwagę ważne wyzwania w obszarze ochrony środowiska, 
produkcji i handlu powstające w tym procesie.

Elastyczność i uproszczenie kwalifikujących się środków

W ujęciu ogólnym podejście Komisji do wprowadzania takich elementów jak elastyczność w 
opracowywaniu krajowych programów i uproszczenie administracyjne zmierza w 
odpowiednim kierunku. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje możliwość oferowania 
rozwiązań dostosowanych do różnorodnej specyfiki i wyzwań w regionach UE, z unikaniem 
podejścia uniwersalnego. Istnieją jednak wątpliwości co do końcowych rezultatów takiego 
podejścia.

Wniosek zdaje się opierać na zasadzie dopuszczania wszystkich środków, które nie są 
wyraźnie zakazane, chociaż zasada taka nie jest dosłownie ujęta w tekście rozporządzenia, co 
może być mylące. 

Co gorsza, brzmienie jest nawet bardziej niejasne, gdyż Komisja proponuje finansowanie 
różnorodnych środków, które nie są wyszczególnione w tekście, pod warunkiem że są objęte 
„obszarami wsparcia” określonymi w przyszłym rozporządzeniu w ramach każdego 
„priorytetu” (motyw 11). Na przykład w ramach priorytetu 1 „zrównoważone rybołówstwo” 
jedyne „obszary wsparcia” obejmują jednak: zarządzanie rybołówstwem i flotami rybackimi 
(skupiające się na trwałym zaprzestaniu działalności); nadzwyczajne zaprzestanie działalności 
połowowej; kontrolę i egzekwowanie; gromadzenie danych; system rekompensat w regionach 
najbardziej oddalonych; ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej i ekosystemów. 
Należy zadać pytanie, czy na podstawie tych „obszarów wsparcia” można wnioskować o 
finansowanie na przykład na konkretne środki finansowane na podstawie obecnie 
obowiązującego EFMR, takie jak: innowacje; usługi doradcze; partnerstwa między 
naukowcami a rybakami; propagowanie kapitału ludzkiego; dywersyfikacja; młodzi rybacy; 
zdrowie i bezpieczeństwo, niekorzystne zjawiska klimatyczne; i wiele więcej.
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Ponadto elastyczność przyszłego funduszu zależy także od sposobu, w jaki państwa 
członkowskie opracowują swoje programy. Każde państwo członkowskie ustanowi 
strategiczne priorytety i cele dla zrównoważonego zarządzania rybołówstwem objęte 
harmonogramem, umożliwiające mu opracowywanie środków, jakie uzna za stosowne, ale z 
obowiązkiem osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, jeśli chce uzyskać finansowanie z UE. 
Komisja przeprowadzi roczny przegląd wyników, który może prowadzić do potencjalnych 
działań naprawczych.

Podczas gdy może wydawać się to logiczne dla odpowiedniego wydatkowania pieniędzy 
publicznych, warunki nakładane przez wnioski dotyczące EFMR i rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów są drakońskie, a zasady są o wiele zbyt wymagające dla administracji 
publicznych. Nie tylko zniechęcałoby to podmioty do wnioskowania o środki finansowe, ale 
odstraszałoby także administracje od opracowywania ambitnych programów. 

Należy zauważyć, że Komisja Rybołówstwa nie ma wpływu na ostateczny tekst 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Istnieje zatem ryzyko, że wystąpiłby ten sam problem braku wykorzystania środków 
finansowych, jaki był obserwowany w obecnym okresie finansowym. Obecnie, ponad cztery 
lata po przyjęciu teraz obowiązującego EFMR, tylko 11 % środków finansowych zostało 
wydanych przez państwa członkowskie, przede wszystkim ze względu na skomplikowane 
procedury i ograniczoną współpracę ze strony Komisji. Rybacy, w szczególności zajmujący 
się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, są sfrustrowani i zniechęceni wymogami, które 
muszą spełnić, aby otrzymać finansowanie.

W związku z tym wymagana jest większa jasność i pewność prawa dla podmiotów i 
administracji.

Konkretne obszary wsparcia

Nowy EFMR będzie finansować tymczasowe i trwałe zaprzestanie działalności 
(złomowanie), czyli środki wnioskowane przez sektor. Wniosek jest jednak niezwykle 
wymagający pod względem warunków. 

Przyszły fundusz musi pomagać sektorowi rybołówstwa w przeprowadzeniu procesu 
restrukturyzacji, który z różnych powodów stał się konieczny, a proces ten może obejmować 
środki takie jak wymiana silników powodujących zanieczyszczenie i modernizacja statków, 
które nie są bezpieczne. 

Chociaż w świetle społeczno-gospodarczego znaczenia działalności połowowej w regionach 
przybrzeżnych UE oraz tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego EFMR musi 
nadawać im szczególne znaczenie, finansowanie na potrzeby procesu restrukturyzacji 
powinno być dostępne dla całej floty. 

Sprawozdawca nie zgadza się z zakazem mechanizmów interwencji takich jak dopłaty do 
składowania, który uniemożliwiłby podejmowanie reakcji w przypadkach wyjątkowego braku 
równowagi na rynku. 

Kolejnym elementem, który sprawozdawca uważa za problematyczny, jest finansowanie 
wszystkich inwestycji produkcyjnych w akwakulturę i inwestycji w przetwórstwo wyłącznie 
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za pomocą instrumentów finansowych, które dodatkowo byłyby objęte nowym 
rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów. Chociaż dostosowane do potrzeb 
instrumenty finansowe byłyby dostępne na potrzeby finansowania inwestycji produkcyjnych 
w niebieską gospodarkę, należy także zapewnić możliwość uciekania się do pomocy 
bezpośredniej w przypadku określonych działań. 

Szczególna sytuacja regionów najbardziej oddalonych

Komisja Europejska proponuje nowe pule środków finansowych dla regionów najbardziej
oddalonych, które stanowiłyby minimalną kwotę, jaka powinna być przeznaczana na nie 
przez zainteresowane państwa członkowskie. W ramach tych puli kwota przeznaczana na 
rekompensatę za dodatkowe koszty byłaby ograniczona do maksymalnie 50 procent każdej 
puli. Skutkuje to zmniejszeniem odpowiednio o 32,7 procent i 24,2 procent środków 
finansowych przeznaczonych dla Wysp Kanaryjskich i Francji na rekompensaty w obecnie 
obowiązującym EFMR. 

Sprawozdawca zastanawia się, na podstawie jakiego kryterium Komisja proponuje taki limit. 
Jest to bardzo rygorystyczny warunek. Regiony najbardziej oddalone powinny dysponować 
swobodą i konieczną elastycznością, aby przydzielać środki finansowe według własnych 
potrzeb. Należy zauważyć, że rekompensata za dodatkowe koszty zachęca podmioty do 
produkowania i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa i akwakultury w regionach, 
w których rynki są zalewane przez produkty o niskich kosztach i niskiej jakości. Wniosek 
Komisji jest zatem sprzeczny z wysiłkami ukierunkowanymi na zapewnienie 
samowystarczalności. Należy zauważyć, że wykorzystanie środków finansowych na ten 
środek wynosi zasadniczo 100 %.

Wniosek Komisji nie umożliwia odnowy floty tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego w regionach najbardziej oddalonych. Sprawozdawca jest zdania, że powinno 
być to możliwe, jeśli pozwalają na to zasoby. Nie jest sprawiedliwe, że UE broni prawa 
krajów rozwijających się i małych wysp do odnowy swoich flot w tych samych basenach 
morskich, w których znajdują się pewne regiony najbardziej oddalone, a jednocześnie 
odmawia tego samego prawa swoim własnym terytoriom. 

Należy zauważyć, że w niektórych regionach najbardziej oddalonych flota składa się obecnie 
z drewnianych czółen pozbawionych silnika, a liczne zasoby rybne (głównie pelagiczne) u 
wybrzeży pozostają nieeksploatowane. W rzeczywistości regiony najbardziej oddalone 
zaczęły być włączane do WPRyb, gdy zostało wprowadzone ograniczenie nakładów 
połowowych w latach 90. i nie wnioskowały one wystarczająco wcześnie o odnowę swoich 
flot. Tymczasem możliwość ta została zakazana.

Kolejnym ważnym elementem dotyczącym regionów najbardziej oddalonych jest potrzeba 
ustanowienia, w ujęciu długoterminowym, instrumentu przeznaczonego konkretnie do 
wspierania rybołówstwa w tych regionach w rodzaju programu POSEI (Programy 
szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich) dla rolnictwa. Należy 
zauważyć, że decyzja Rady z 1989 r. przewidująca utworzenie takich programów ma 
zastosowanie do wszystkich sektorów gospodarki. 

Nowy element wniosku Komisji przewiduje, by każdy region najbardziej oddalony musiał 
przedstawić szczegółowy strategiczny plan działania, co oczywiście ma sens, jednak z drugiej 
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strony może prowadzić do zbędnego obciążenia i odmowy przydziału pieniędzy przez 
Komisję, jeśli nie zostaną spełnione narzucone rygorystyczne warunki. W związku z tym 
plany działania mogą stanowić szansę, ale ostatecznie mogą okazać się ograniczeniem.

Brakuje także odstępstwa dla przyznawania regionom najbardziej oddalonym pomocy 
państwa na cele operacyjne w ramach procedury uproszczonej, które istnieje w obecnie 
obowiązującym EFMR i opiera się na rolniczym modelu POSEI.

Na koniec sprawozdawca chciałby wyjaśnić, że finansowanie zakotwiczonych urządzeń do 
sztucznej koncentracji ryb, wokół których rybacy prowadzący tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne łowią ryby sznurami haczykowymi – zupełnie ekologicznymi 
narzędziami – co było możliwe w ramach obecnie obowiązującego EFMR, nadal jest 
możliwe, gdyż nie zostało wyraźnie zakazane.

Akwakultura, przetwórstwo i rynki

EFMR powinien wzmacniać propagowanie i zrównoważony rozwój akwakultury. W 
niektórych państwach członkowskich nadal występuje utrudniony dostęp do terenów i 
uciążliwe procedury przyznawania licencji. Powoduje to, że sektor ma trudności z poprawą 
wizerunku i konkurencyjności produktów akwakultury. Należy umożliwiać wsparcie za 
pomocą dotacji na rzecz inwestycji produkcyjnych, innowacji, zdobywania umiejętności 
zawodowych, poprawy warunków pracy, środków kompensacyjnych zapewniających ważne 
usługi w zakresie gospodarowania gruntami i zasobami naturalnymi, z możliwością 
stosowania także instrumentów finansowych w przypadku inwestycji produkcyjnych. 

Należy zapewniać także ciągłe wsparcie na rzecz przemysłu przetwórczego i sektora 
marketingu, aby zwiększyć ich konkurencyjność. 

Wnioski

Zasady i cele zaproponowane dla nowego EFMR na lata 2021–2027 są godne pochwały. 
Istnieją jednak wątpliwości związane z pozorną elastycznością, a także przydziałem środków 
budżetowych. Cele, jakie UE pragnie osiągnąć na szczeblu globalnym w obszarze 
rybołówstwa i gospodarki morskiej, nie zostaną osiągnięte przy mniejszym budżecie.
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