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Poprawka 54
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zakres EFMR powinien obejmować 
wsparcie dla WPRyb, czyli wsparcie w 
takich dziedzinach jak ochrona żywych 
zasobów morza, żywych zasobów 
słodkowodnych i akwakultury, zarządzanie 
nimi i ich eksploatacja, a także w 
dziedzinie przetwarzania i wprowadzenia 
do obrotu produktów rybołówstwa i 
akwakultury, jeśli taka działalność jest 
prowadzona na terytorium państw 
członkowskich lub na wodach Unii, w tym 
przez statki rybackie pływające pod 
banderą i zarejestrowane w państwach 
trzecich lub unijne statki rybackie bądź 
przez obywateli państw członkowskich, 
bez uszczerbku dla głównej 
odpowiedzialności państwa bandery, z 
uwzględnieniem przepisów art. 117 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza.

(2) Zakres EFMR powinien obejmować 
wsparcie dla WPRyb, czyli wsparcie w 
takich dziedzinach jak ochrona żywych 
zasobów morza, żywych zasobów 
słodkowodnych i akwakultury, zarządzanie 
nimi i ich zrównoważona eksploatacja, a 
także w dziedzinie przetwarzania i 
wprowadzenia do obrotu produktów 
rybołówstwa i akwakultury, jeśli taka 
działalność jest prowadzona na terytorium 
państw członkowskich lub na wodach Unii, 
w tym przez statki rybackie pływające pod 
banderą i zarejestrowane w państwach 
trzecich lub unijne statki rybackie bądź 
przez obywateli państw członkowskich, 
bez uszczerbku dla głównej 
odpowiedzialności państwa bandery, z 
uwzględnieniem przepisów art. 117 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza.

Or. en

Poprawka 55
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Sukces wspólnej polityki rybołówstwa 
wymaga efektywnego systemu kontroli, 
inspekcji i egzekwowania prawa, a także 
wiarygodnych i kompletnych danych, 
dostępnych zarówno na potrzeby opinii 
naukowych, jak i procesu wdrażania oraz 

(3) Sukces wspólnej polityki rybołówstwa 
wymaga efektywnego systemu kontroli, 
inspekcji i egzekwowania prawa, a także 
wiarygodnych, kompletnych 
i terminowych danych, dostępnych 
zarówno na potrzeby opinii naukowych, 
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kontroli, w związku z czym EFMR 
powinien zapewniać wsparcie dla tych 
obszarów polityki.

jak i procesu wdrażania oraz kontroli, w 
związku z czym EFMR powinien 
zapewniać wsparcie dla tych obszarów 
polityki.

Or. en

Poprawka 56
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zagwarantować, że EFMR 
przyczynia się do realizacji celów WPRyb, 
IMP i strategii „Europa 2020”, należy 
określić niewielką liczbę kluczowych 
priorytetów związanych ze wspieraniem 
rybołówstwa oraz akwakultury opartych na 
innowacyjności i wiedzy, promowaniem
zrównoważonych i zasobooszczędnych 
połowów i akwakultury, zwiększaniem 
zatrudnienia i spójności terytorialnej przez 
uwalnianie potencjału społeczności 
zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego do generowania wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, oraz z 
promowaniem różnicowania działalności 
związanej z rybołówstwem w kierunku 
innych sektorów gospodarki morskiej.

(6) Aby zagwarantować, że EFMR 
przyczynia się do realizacji celów WPRyb, 
IMP i strategii „Europa 2020”, należy 
określić niewielką liczbę kluczowych 
priorytetów związanych ze wspieraniem 
rybołówstwa oraz akwakultury opartych na 
innowacyjności i wiedzy, rozwijaniem
zrównoważonych ekologicznie i 
zasobooszczędnych połowów i 
akwakultury z naciskiem na akwakulturę 
ekologiczną, zwiększaniem zatrudnienia i 
spójności terytorialnej przez uwalnianie 
potencjału społeczności zależnych od 
rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego do generowania wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, oraz z 
promowaniem różnicowania działalności 
związanej z rybołówstwem w kierunku 
innych sektorów gospodarki morskiej.

Or. en

Poprawka 57
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ogólnym celem wspólnej polityki 
rybołówstwa jest zagwarantowanie, że 
połowy i akwakultura w długiej 
perspektywie przyczyniają się do 
tworzenia zrównoważonych warunków 
środowiskowych niezbędnych dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Ponadto 
WPRyb powinna przyczyniać się do 
większej wydajności, odpowiedniego 
poziomu życia w sektorze gospodarki 
rybnej, stabilnych rynków, zapewniać 
dostępność zasobów oraz zaopatrywanie 
konsumentów w żywność po przystępnych 
cenach.

(8) Ogólnym celem wspólnej polityki 
rybołówstwa jest zagwarantowanie, że 
połowy i akwakultura w długiej 
perspektywie zapewnią długoterminową 
równowagę środowiskową morskich 
zasobów biologicznych, będącą 
zasadniczym warunkiem rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Ponadto 
WPRyb powinna przyczyniać się do 
większej wydajności, odpowiedniego 
poziomu życia w sektorze gospodarki 
rybnej, stabilnych rynków, zapewniać
długoterminową dostępność zasobów oraz 
zaopatrywanie konsumentów w żywność 
po przystępnych cenach.

Or. en

Poprawka 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Kluczowe znaczenie ma też szersze 
uwzględnianie w WPRyb problemów 
związanych z ochroną środowiska, jako że 
WPRyb powinna realizować cele i 
założenia polityki środowiskowej Unii oraz 
strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb 
jest taka eksploatacja żywych zasobów 
morza, która odbudowuje i zachowuje 
zasoby rybne na poziomach 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, najpóźniej w 
2015 r. WPRyb powinna stosować 
podejście ostrożnościowe i podejście 
ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem. Dlatego też EFMR 
powinien przyczyniać się do ochrony 
środowiska morskiego zgodnie z 

(9) Kluczowe znaczenie ma też szersze 
uwzględnianie w WPRyb problemów 
związanych z ochroną środowiska, jako że 
WPRyb powinna realizować cele i 
założenia polityki środowiskowej Unii oraz 
strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb 
jest taka eksploatacja żywych zasobów 
morza, która odbudowuje i zachowuje 
zasoby rybne na poziomach 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu w 2015 r., jeśli 
będzie to możliwe, a najpóźniej w 2020 r.
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założeniami określonymi w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej).

Or. es

Poprawka 59
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Kluczowe znaczenie ma też szersze 
uwzględnianie w WPRyb problemów 
związanych z ochroną środowiska, jako że 
WPRyb powinna realizować cele i 
założenia polityki środowiskowej Unii oraz 
strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb 
jest taka eksploatacja żywych zasobów 
morza, która odbudowuje i zachowuje 
zasoby rybne na poziomach 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, najpóźniej w 
2015 r. WPRyb powinna stosować 
podejście ostrożnościowe i podejście 
ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem. Dlatego też EFMR 
powinien przyczyniać się do ochrony 
środowiska morskiego zgodnie z 
założeniami określonymi w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej).

(9) Kluczowe znaczenie ma też szersze 
uwzględnianie w WPRyb problemów 
związanych z ochroną środowiska, jako że 
WPRyb powinna realizować cele i 
założenia polityki środowiskowej Unii oraz 
strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb 
jest taka eksploatacja żywych zasobów 
morza, która odbudowuje i zachowuje 
zasoby rybne na poziomach 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, najpóźniej w 
2015 r., jeżeli jest to możliwe, w 
przeciwnym przypadku w 2020 r. WPRyb 
powinna stosować podejście 
ostrożnościowe i podejście ekosystemowe 
do zarządzania rybołówstwem. Dlatego też 
EFMR powinien przyczyniać się do 
ochrony środowiska morskiego zgodnie z 
założeniami określonymi w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej).

Or. fr
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Uzasadnienie

Nie dla wszystkich gatunków możliwe będzie dotrzymanie jako terminu roku 2015.

Poprawka 60
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Kluczowe znaczenie ma też szersze 
uwzględnianie w WPRyb problemów 
związanych z ochroną środowiska, jako że 
WPRyb powinna realizować cele i 
założenia polityki środowiskowej Unii oraz 
strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb 
jest taka eksploatacja żywych zasobów 
morza, która odbudowuje i zachowuje 
zasoby rybne na poziomach
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, najpóźniej w 
2015 r. WPRyb powinna stosować 
podejście ostrożnościowe i podejście 
ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem. Dlatego też EFMR 
powinien przyczyniać się do ochrony 
środowiska morskiego zgodnie z 
założeniami określonymi w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej).

(9) Kluczowe znaczenie ma też szersze 
uwzględnianie w WPRyb problemów 
związanych z ochroną środowiska, jako że 
WPRyb powinna realizować cele i 
założenia polityki środowiskowej Unii oraz 
strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb 
jest zrównoważona eksploatacja żywych 
zasobów morza, która odbudowuje i 
zachowuje wszystkie zasoby poławianych 
gatunków powyżej poziomów
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu lub odnośnej 
wielkości zbliżonej, najpóźniej w 2015 r.
WPRyb powinna stosować podejście 
ostrożnościowe i podejście ekosystemowe 
do zarządzania rybołówstwem i 
akwakulturą. Dlatego też EFMR powinien 
przyczyniać się do ochrony środowiska 
morskiego zgodnie z założeniami 
określonymi w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 
17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy 
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa 
w sprawie strategii morskiej).

Or. en

Poprawka 61
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Realizacja celów WPRyb byłaby 
zagrożona, jeśli unijną pomoc finansową w 
ramach EFMR otrzymywałyby podmioty 
gospodarcze, które ex-ante nie spełniają 
wymogów związanych z interesem 
publicznym dotyczącym ochrony żywych 
zasobów morza. W związku z powyższym 
do takiej pomocy dopuszczone powinny 
zostać tylko te podmioty, które, w ciągu 
konkretnego okresu czasu przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy, nie 
uczestniczyły w działalności statków 
rybackich znajdujących się we 
wspólnotowym wykazie statków NNN 
zawartym w art. 40 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 
2008 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania i 
eliminowania, zmieniającego 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz 
uchylającego rozporządzenia (WE) nr 
1093/94 i (WE) nr 1447/1999, a także nie 
dokonały poważnego naruszenia w 
rozumieniu art. 42 rozporządzenia (WE) nr 
1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 
2009 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system kontroli w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa, zmieniającego 
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 uchylającego 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 oraz 
nie dopuściły się naruszenia przepisów 

(15) Realizacja celów WPRyb byłaby 
zagrożona, jeśli unijną pomoc finansową w 
ramach EFMR otrzymywałyby podmioty 
gospodarcze, które ex-ante nie spełniają 
wymogów związanych z interesem 
publicznym dotyczącym ochrony żywych 
zasobów morza. W związku z powyższym 
do takiej pomocy dopuszczone powinny 
zostać tylko te podmioty, które, w ciągu 
konkretnego okresu czasu przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy, nie 
uczestniczyły w działalności statków 
rybackich znajdujących się we 
wspólnotowym wykazie statków NNN 
zawartym w art. 40 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 
2008 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania i 
eliminowania, zmieniającego 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz 
uchylającego rozporządzenia (WE) nr 
1093/94 i (WE) nr 1447/1999, a także nie 
dokonały poważnego naruszenia w 
rozumieniu art. 42 rozporządzenia (WE) nr 
1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 
2009 r. ustanawiającego wspólnotowy
system kontroli w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa, zmieniającego 
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 uchylającego 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 oraz 
nie dopuściły się naruszenia przepisów 
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WPRyb w inny sposób, który szczególnie 
naraża trwałość takich zasobów i stanowi 
poważne zagrożenie dla zrównoważonej 
eksploatacji żywych zasobów morskich, 
która odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów (zwany dalej
„MSY”).

WPRyb w inny sposób, który szczególnie 
naraża długoterminową trwałość takich 
zasobów i stanowi poważne zagrożenie dla 
zrównoważonej eksploatacji żywych 
zasobów morskich, która odbudowuje i 
zachowuje populacje poławianych 
gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć do 2015 r.
maksymalny podtrzymywalny połów
(zwany dalej „MSY”) lub odnośną 
wielkość zbliżoną.

Or. en

Poprawka 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Osiągnięcie celów WPRyb byłoby 
również zagrożone, gdyby unijną pomoc 
finansową w ramach EFMR wypłacano 
państwo członkowskim, które nie 
wypełniają swoich zobowiązań 
wynikających z przepisów WPRyb 
związanych z interesem publicznym 
dotyczącym ochrony żywych zasobów 
morskich, takich jak gromadzenie danych i 
realizacja zobowiązań dotyczących 
kontroli. Ponadto niewypełnianie takich 
zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że 
państwa członkowskie nie wykryją 
beneficjentów, którzy nie powinni zostać 
dopuszczeni do wsparcia lub też 
niekwalifikowalnych operacji.

(18) Osiągnięcie celów WPRyb byłoby 
również zagrożone, gdyby unijną pomoc 
finansową w ramach EFMR wypłacano 
państwo członkowskim, które nie 
wypełniają swoich zobowiązań 
wynikających z przepisów WPRyb 
związanych z interesem publicznym 
dotyczącym ochrony żywych zasobów 
morskich, takich jak gromadzenie danych, 
osiągnięcie trwałej i stabilnej równowagi 
między zdolnością połowową a 
uprawnieniami do połowów oraz
realizacja zobowiązań dotyczących 
kontroli. Ponadto niewypełnianie takich 
zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że 
państwa członkowskie nie wykryją 
beneficjentów, którzy nie powinni zostać 
dopuszczeni do wsparcia lub też 
niekwalifikowalnych operacji.

Or. en
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Poprawka 63
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Osiągnięcie celów WPRyb byłoby 
również zagrożone, gdyby unijną pomoc 
finansową w ramach EFMR wypłacano 
państwo członkowskim, które nie 
wypełniają swoich zobowiązań 
wynikających z przepisów WPRyb 
związanych z interesem publicznym 
dotyczącym ochrony żywych zasobów 
morskich, takich jak gromadzenie danych i
realizacja zobowiązań dotyczących 
kontroli. Ponadto niewypełnianie takich 
zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że 
państwa członkowskie nie wykryją 
beneficjentów, którzy nie powinni zostać 
dopuszczeni do wsparcia lub też 
niekwalifikowalnych operacji.

(18) Osiągnięcie celów WPRyb byłoby 
również zagrożone, gdyby unijną pomoc 
finansową w ramach EFMR wypłacano 
państwo członkowskim, które nie 
wypełniają swoich zobowiązań 
wynikających z przepisów WPRyb 
związanych z interesem publicznym 
dotyczącym ochrony żywych zasobów 
morskich, takich jak gromadzenie danych, 
wysiłki na rzecz osiągnięcia równowagi 
między zdolnością połowową floty 
rybackiej a uprawnieniami do połowów 
oraz realizacja zobowiązań dotyczących 
kontroli. Ponadto niewypełnianie takich 
zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że 
państwa członkowskie nie wykryją 
beneficjentów, którzy nie powinni zostać 
dopuszczeni do wsparcia lub też 
niekwalifikowalnych operacji.

Or. en

Poprawka 64
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Komisja powinna dokonać rocznego 
podziału dostępnych środków na 
zobowiązania rozdzielonych między 
państwa członkowskie, przy zastosowaniu 
obiektywnych i przejrzystych kryteriów.
Kryteria te powinny uwzględniać środki 

(24) Komisja powinna dokonać rocznego 
podziału dostępnych środków na 
zobowiązania rozdzielonych między 
państwa członkowskie, przy zastosowaniu 
obiektywnych i przejrzystych kryteriów.
Kryteria te powinny uwzględniać środki 
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finansowe przydzielone w przeszłości na 
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
1198/2006 oraz poprzednie wykorzystanie 
środków na podstawie rozporządzenia 
Rady nr 861/2006.

finansowe przydzielone w przeszłości na 
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
1198/2006 oraz poprzednie wykorzystanie 
środków na podstawie rozporządzenia 
Rady nr 861/2006. Kryteria te wraz z 
rocznym podziałem podaje się do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 65
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Komisja powinna dokonać rocznego 
podziału dostępnych środków na 
zobowiązania rozdzielonych między 
państwa członkowskie, przy zastosowaniu 
obiektywnych i przejrzystych kryteriów.
Kryteria te powinny uwzględniać środki 
finansowe przydzielone w przeszłości na 
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
1198/2006 oraz poprzednie wykorzystanie 
środków na podstawie rozporządzenia 
Rady nr 861/2006.

(24) Komisja powinna dokonać rocznego 
podziału dostępnych środków na 
zobowiązania rozdzielonych między 
państwa członkowskie, przy zastosowaniu 
obiektywnych i przejrzystych kryteriów, 
oraz podać go do wiadomości publicznej.
Kryteria te powinny uwzględniać środki 
finansowe przydzielone w przeszłości na 
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
1198/2006 oraz poprzednie wykorzystanie 
środków na podstawie rozporządzenia 
Rady nr 861/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Większa przejrzystość jest niezbędnym warunkiem skutecznego rozwiązania problemu dotacji 
dla sektora rybołówstwa.

Poprawka 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z celem zakładającym 
uproszczenie wszystkie działania w ramach
EFMR, które podlegają zarządzaniu 
dzielonemu, w tym gromadzenie danych i 
kontrola, powinny mieć formę jednego 
pojedynczego programu operacyjnego dla 
każdego państwa członkowskiego, zgodnie 
z jego strukturą krajową. Programowanie 
obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r. Każde państwo 
członkowskie powinno opracować jeden 
program operacyjny. W każdym programie 
należy określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii 
związanych z EFMR oraz zestaw środków.
Programowanie powinno być zgodne z 
priorytetami unijnymi, a jednocześnie 
dostosowane do kontekstu krajowego, oraz 
uzupełniać inne obszary polityki unijnej, w 
szczególności politykę rozwoju obszarów 
wiejskich i politykę spójności.

(26) Zgodnie z celem zakładającym 
uproszczenie i decentralizację wszystkie 
działania w ramach EFMR, które podlegają 
zarządzaniu dzielonemu, w tym 
gromadzenie danych i kontrola, powinny 
mieć formę jednego pojedynczego 
programu operacyjnego dla każdego 
państwa członkowskiego, zgodnie z jego 
strukturą krajową. Programowanie 
obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r. Każde państwo 
członkowskie powinno opracować jeden 
program operacyjny, który obejmie różne 
programy operacyjne realizowane na 
szczeblu niższym niż krajowy. W każdym 
programie należy określić strategię 
osiągania celów w odniesieniu do 
priorytetów Unii związanych z EFMR oraz 
zestaw środków. Programowanie powinno 
być zgodne z priorytetami unijnymi, 
a jednocześnie dostosowane do kontekstu 
krajowego, oraz uzupełniać inne obszary 
polityki unijnej, w szczególności politykę 
rozwoju obszarów wiejskich i politykę 
spójności.

Or. es

Poprawka 67
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z celem zakładającym 
uproszczenie wszystkie działania w ramach 
EFMR, które podlegają zarządzaniu 
dzielonemu, w tym gromadzenie danych i 
kontrola, powinny mieć formę jednego 
pojedynczego programu operacyjnego dla 
każdego państwa członkowskiego, zgodnie 

(26) Zgodnie z celem zakładającym 
uproszczenie wszystkie działania w ramach 
EFMR, które podlegają zarządzaniu 
dzielonemu, w tym gromadzenie danych i 
kontrola, powinny mieć formę jednego 
pojedynczego programu operacyjnego dla 
każdego państwa członkowskiego, zgodnie 
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z jego strukturą krajową. Programowanie 
obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. 
do dnia 31 grudnia 2020 r. Każde państwo 
członkowskie powinno opracować jeden 
program operacyjny. W każdym programie 
należy określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii 
związanych z EFMR oraz zestaw środków.
Programowanie powinno być zgodne z 
priorytetami unijnymi, a jednocześnie 
dostosowane do kontekstu krajowego, oraz 
uzupełniać inne obszary polityki unijnej, w 
szczególności politykę rozwoju obszarów 
wiejskich i politykę spójności.

z jego strukturą krajową. Programowanie 
obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. 
do dnia 31 grudnia 2020 r. Każde państwo 
członkowskie powinno opracować jeden 
program operacyjny. W każdym programie 
należy określić strategię osiągania celów w 
odniesieniu do priorytetów Unii 
związanych z EFMR oraz zestaw środków.
Programowanie powinno być zgodne z 
priorytetami unijnymi, a jednocześnie 
dostosowane do kontekstu krajowego, oraz 
uzupełniać inne obszary polityki unijnej, w 
szczególności politykę rozwoju obszarów 
wiejskich, politykę spójności i politykę 
ochrony środowiska.

Or. en

Poprawka 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności 
połowowej, konieczne jest stymulowanie 
innowacyjności i przedsiębiorczości. W 
związku z powyższym w ramach EFMR 
należy wspierać innowacyjne operacje i
rozwój działalności.

(31) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności 
połowowej, konieczne jest stymulowanie 
innowacyjności i przedsiębiorczości. W 
związku z powyższym w ramach EFMR 
należy wspierać innowacyjne
i zrównoważone ekologicznie operacje
oraz rozwój działalności, mając na uwadze 
odbudowę i zachowanie populacji 
poławianych gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów do 2015 r., 
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 
środowiska do 2020 r., a także 
przestrzegając zasady ostrożności i 
stosując ekosystemowe podejście do 
zarządzania rybołówstwem.

Or. en
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Poprawka 69
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności 
połowowej i morskiej, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie, współpracę między 
naukowcami a rybakami stymulującą 
upowszechnianie wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić ogólne 
wyniki i konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

(32) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności 
połowowej i morskiej, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać
szkolenia, edukację i uczenie się przez całe 
życie, współpracę między naukowcami a 
rybakami stymulującą upowszechnianie 
wiedzy i wspieranie możliwości rozwoju 
kariery w zawodach związanych z 
morzem, a także usługi doradcze 
pomagające poprawić ogólne wyniki i 
konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 70
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności 
połowowej i morskiej, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie, współpracę między 
naukowcami a rybakami stymulującą 
upowszechnianie wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić ogólne
wyniki i konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

(32) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działalności 
połowowej i morskiej, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie i szkolenia, współpracę 
między naukowcami a rybakami 
stymulującą upowszechnianie wiedzy, a 
także usługi doradcze pomagające 
poprawić ogólną stabilność, wyniki i 
konkurencyjność podmiotów 
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gospodarczych.

Or. en

Poprawka 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W związku z ważną rolą, jaką w
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym 
odgrywają małżonki lub małżonkowie 
pracujących na własny rachunek rybaków, 
w ramach EFMR należy wspierać 
szkolenia i tworzenie sieci kontaktów, jeśli 
takie działania przyczyniają się do rozwoju 
zawodowego małżonków lub małżonek 
rybaków i umożliwiają im lepsze 
wykonywanie tradycyjnych zadań o 
charakterze wspomagającym.

(33) W związku z ważną rolą, jaką 
w rybołówstwie przybrzeżnym odgrywają 
małżonki lub małżonkowie pracujących na 
własny rachunek rybaków, w ramach 
EFMR należy wspierać szkolenia 
i tworzenie sieci kontaktów, jeśli takie 
działania przyczyniają się do rozwoju 
zawodowego małżonków lub małżonek 
rybaków i umożliwiają im lepsze 
wykonywanie tradycyjnych zadań 
o charakterze wspomagającym.

Or. es

Poprawka 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Ze względu na niewielkie 
zaangażowanie rybaków zajmujących się
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym w 
dialog społeczny, w ramach EFMR należy 
wspierać organizacje promujące taki dialog 
na odpowiednich forach.

(34) Ze względu na społeczne 
i terytorialne znaczenie rybaków 
zajmujących się rybołówstwem 
przybrzeżnym, w ramach EFMR należy 
wspierać organizacje promujące dialog
społeczny w sektorze rybołówstwa 
przybrzeżnego na odpowiednich forach.

Or. es
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Poprawka 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Ze względu na potencjał, jaki 
rybakom zajmującym się łodziowym
rybołówstwem przybrzeżnym oferuje 
różnicowanie działalności, oraz w związku 
z kluczową rolą, jaką tacy rybacy 
odgrywają w społecznościach obszarów 
przybrzeżnych w ramach EFMR należy 
pomagać w różnicowaniu działalności 
poprzez obejmowanie wsparciem nowo 
powstających firm i inwestycji w 
doposażenie statków takich rybaków, a 
także w drodze odpowiednich szkoleń 
umożliwiających nabycie umiejętności 
zawodowych w odpowiednim obszarze 
poza działalnością połowową.

(35) Ze względu na potencjał, jaki 
rybakom zajmującym się rybołówstwem 
przybrzeżnym oferuje różnicowanie 
działalności, oraz w związku z kluczową 
rolą, jaką tacy rybacy odgrywają 
w społecznościach obszarów 
przybrzeżnych w ramach EFMR należy 
pomagać w różnicowaniu działalności 
poprzez obejmowanie wsparciem nowo 
powstających firm i inwestycji 
w doposażenie statków takich rybaków, 
a także w drodze odpowiednich szkoleń 
umożliwiających nabycie umiejętności 
zawodowych w odpowiednim obszarze 
poza działalnością połowową.

Or. es

Poprawka 74
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby uwzględnić potrzeby związane ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem na statkach 
rybackich, w ramach EFMR należy 
wspierać inwestycje dotyczące zachowania 
bezpieczeństwa i higieny na statkach 
rybackich.

(36) Aby uwzględnić potrzeby związane ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem na statkach 
rybackich, w ramach EFMR należy 
wspierać inwestycje dotyczące zachowania 
bezpieczeństwa i higieny na statkach 
rybackich pod warunkiem, że inwestycje te 
nie będą prowadzić do zwiększenia 
zdolności połowowej statku.

Or. en
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Poprawka 75
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W wyniku ustanowienia systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
określonych w art. 27 [rozporządzenia w 
sprawie WPRyb] oraz w celu wspierania 
państw członkowskich w procesie 
wdrażania takich nowych systemów w 
ramach EFMR należy przyznawać 
wsparcie mające na celu budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Systemy przekazywalnych koncesji połowowych nie odpowiadają we właściwy sposób na 
wyzwania stojące przed sektorem rybołówstwa.

Poprawka 76
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W wyniku ustanowienia systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
określonych w art. 27 [rozporządzenia w 
sprawie WPRyb] oraz w celu wspierania 
państw członkowskich w procesie 
wdrażania takich nowych systemów w 
ramach EFMR należy przyznawać 
wsparcie mające na celu budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk.

(37) W celu wspierania państw 
członkowskich w procesie wdrażania 
nowych systemów przyznawania 
uprawnień do połowów zgodnie z 
dostępnymi publicznie celami i 
przejrzystymi kryteriami, w ramach EFMR 
należy przyznawać wsparcie mające na 
celu budowanie potencjału i wymianę 
najlepszych praktyk.

Or. en
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Poprawka 77
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W wyniku ustanowienia systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
określonych w art. 27 [rozporządzenia w 
sprawie WPRyb] oraz w celu wspierania 
państw członkowskich w procesie 
wdrażania takich nowych systemów w 
ramach EFMR należy przyznawać 
wsparcie mające na celu budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk.

(37) W celu wspierania państw 
członkowskich w procesie wdrażania 
nowych systemów w przyznawaniu 
dostępu do zasobów rybnych z myślą o 
zapewnieniu preferencyjnego dostępu do 
najbardziej zrównoważonych operacji, w
ramach EFMR należy przyznawać 
wsparcie mające na celu budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie łowiska są różnorodne i potrzebują szerszych możliwości niż tylko obowiązkowy 
system przekazywalnych koncesji połowowych. Państwa członkowskie UE mogą korzystać z 
pomocy pozwalającej rybakom na przejście na zrównoważone połowy oraz wzajemną 
wymianę doświadczeń. Przyznając dostęp do zasobów rybnych, państwa członkowskie biorą 
pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe, w tym korzyści uzyskane ze zwiększenia 
udziału przyznanego metodom selektywnego połowu i praktykom charakteryzującym się 
niewielkim wpływem oraz przedsiębiorstwom lokalnym lub mikroprzedsiębiorstwom.

Poprawka 78
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wprowadzenie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
powinno sprawić, że sektor ten będzie 
bardziej konkurencyjny. W konsekwencji 
może pojawić się zapotrzebowanie na 
nowe profesjonalne możliwości poza 

skreślony
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działalnością połowową. Dlatego też w 
ramach EFMR należy wspierać 
różnicowanie działalności i tworzenie 
nowych miejsc pracy w społecznościach 
zależnych od połowów, zwłaszcza w drodze 
wspierania nowo powstających firm oraz 
zmiany przeznaczenia statków, tak by 
można je było wykorzystywać do 
działalności morskiej innej niż działalność 
połowowa z użyciem statków stosowanych 
w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym.
Ta ostatnia operacja wydaje się 
odpowiednia, jako że statki stosowane w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym nie 
są objęte systemami przekazywalnych 
koncesji połowowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Systemy przekazywalnych koncesji połowowych nie odpowiadają we właściwy sposób na 
wyzwania stojące przed sektorem rybołówstwa.

Poprawka 79
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wprowadzenie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
powinno sprawić, że sektor ten będzie 
bardziej konkurencyjny. W konsekwencji
może pojawić się zapotrzebowanie na 
nowe profesjonalne możliwości poza 
działalnością połowową. Dlatego też w 
ramach EFMR należy wspierać 
różnicowanie działalności i tworzenie 
nowych miejsc pracy w społecznościach 
zależnych od połowów, zwłaszcza w 
drodze wspierania nowo powstających firm
oraz zmiany przeznaczenia statków, tak by 
można je było wykorzystywać do 

(38) Konieczność ograniczenia 
nadmiernej zdolności połowowej z myślą o 
osiągnięciu trwałej i stabilnej równowagi 
między zdolnością połowową a 
uprawnieniami do połowów może
stworzyć zapotrzebowanie na nowe 
profesjonalne możliwości poza 
działalnością połowową. Dlatego też w 
ramach EFMR należy wspierać 
różnicowanie działalności i tworzenie 
nowych miejsc pracy w społecznościach 
zależnych od połowów, zwłaszcza w 
drodze wspierania nowo powstających 
firm.
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działalności morskiej innej niż działalność 
połowowa z użyciem statków stosowanych 
w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym. 
Ta ostatnia operacja wydaje się 
odpowiednia, jako że statki stosowane w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym nie 
są objęte systemami przekazywalnych 
koncesji połowowych.

Or. en

Poprawka 80
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wprowadzenie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
powinno sprawić, że sektor ten będzie 
bardziej konkurencyjny. W konsekwencji 
może pojawić się zapotrzebowanie na 
nowe profesjonalne możliwości poza 
działalnością połowową. Dlatego też w
ramach EFMR należy wspierać 
różnicowanie działalności i tworzenie 
nowych miejsc pracy w społecznościach 
zależnych od połowów, zwłaszcza w 
drodze wspierania nowo powstających firm 
oraz zmiany przeznaczenia statków, tak by 
można je było wykorzystywać do 
działalności morskiej innej niż działalność 
połowowa z użyciem statków stosowanych 
w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym.
Ta ostatnia operacja wydaje się 
odpowiednia, jako że statki stosowane w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym nie 
są objęte systemami przekazywalnych 
koncesji połowowych.

(38) W ramach EFMR należy wspierać 
różnicowanie działalności i tworzenie 
nowych miejsc pracy w społecznościach 
zależnych od połowów, zwłaszcza w 
drodze wspierania nowo powstających 
firm, mikroprzedsiębiorstw oraz zmiany 
przeznaczenia statków, tak by można je 
było wykorzystywać do działalności 
morskiej, szczególnie połowowej z 
użyciem statków stosowanych w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Europejskie łowiska są różnorodne i potrzebują szerszych możliwości niż tylko obowiązkowy 
system przekazywalnych koncesji połowowych.

Poprawka 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Wprowadzenie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych 
powinno sprawić, że sektor ten będzie 
bardziej konkurencyjny. W konsekwencji 
może pojawić się zapotrzebowanie na 
nowe profesjonalne możliwości poza
działalnością połowową. Dlatego też w 
ramach EFMR należy wspierać 
różnicowanie działalności i tworzenie 
nowych miejsc pracy w społecznościach 
zależnych od połowów, zwłaszcza w 
drodze wspierania nowo powstających firm 
oraz zmiany przeznaczenia statków, tak by 
można je było wykorzystywać do 
działalności morskiej innej niż działalność 
połowowa z użyciem statków stosowanych 
w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym.
Ta ostatnia operacja wydaje się 
odpowiednia, jako że statki stosowane w 
łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym nie 
są objęte systemami przekazywalnych 
koncesji połowowych.

(38) Może pojawić się zapotrzebowanie na 
nowe profesjonalne możliwości
uzupełniające działalnością połowową.
Dlatego też w ramach EFMR należy 
wspierać różnicowanie działalności 
i tworzenie nowych miejsc pracy 
w społecznościach zależnych od połowów, 
zwłaszcza w drodze wspierania nowo 
powstających firm oraz zmiany lub 
dostosowania przeznaczenia statków, tak 
by można je było wykorzystywać do
uzupełniającej działalności morskiej innej 
niż działalność połowowa z użyciem 
statków stosowanych w rybołówstwie 
przybrzeżnym, ze szczególnym naciskiem 
na połowy rekreacyjne lub turystykę 
wędkarską.

Or. es

Poprawka 82
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc dostosowanie flot 
rybackich Unii do dostępnych zasobów.
Rozwiązanie problemu nadmiernej 
zdolności połowowej przy użyciu pomocy 
publicznej w postaci tymczasowego lub 
trwałego zaprzestania działalności 
połowowej i programów złomowania 
statków okazało się nieskuteczne. Dlatego 
też wsparcie w ramach EFMR będzie 
kierowane na ustanowienie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych i 
zarządzanie nimi, w celu ograniczenia 
nadmiernej zdolności połowowej i 
poprawy wyników gospodarczych oraz 
opłacalności zaangażowanych w taką 
działalność podmiotów gospodarczych.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Systemy przekazywalnych koncesji połowowych nie odpowiadają we właściwy sposób na 
wyzwania stojące przed sektorem rybołówstwa.

Poprawka 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc dostosowanie flot 

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb, w sposób 
niezagrażający rozwojowi gospodarczemu 
i społecznemu sektora rybołówstwa i 
akwakultury. Wskazano, że nadmierna 
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rybackich Unii do dostępnych zasobów.
Rozwiązanie problemu nadmiernej 
zdolności połowowej przy użyciu pomocy 
publicznej w postaci tymczasowego lub 
trwałego zaprzestania działalności 
połowowej i programów złomowania 
statków okazało się nieskuteczne. Dlatego 
też wsparcie w ramach EFMR będzie 
kierowane na ustanowienie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych i 
zarządzanie nimi, w celu ograniczenia 
nadmiernej zdolności połowowej i 
poprawy wyników gospodarczych oraz 
opłacalności zaangażowanych w taką 
działalność podmiotów gospodarczych.

zdolność połowowa jest głównym 
powodem przełowienia. Konieczne jest 
więc dostosowanie flot rybackich Unii do 
dostępnych zasobów. W celu likwidacji
problemu nadmiernej zdolności połowowej
należy zachować pomoc publiczną dla 
floty przybrzeżnej w postaci tymczasowego 
lub trwałego zaprzestania działalności 
połowowej i programów złomowania 
statków.

Or. es

Poprawka 84
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc dostosowanie flot 
rybackich Unii do dostępnych zasobów.
Rozwiązanie problemu nadmiernej 
zdolności połowowej przy użyciu pomocy 
publicznej w postaci tymczasowego lub 
trwałego zaprzestania działalności 
połowowej i programów złomowania 
statków okazało się nieskuteczne. Dlatego 
też wsparcie w ramach EFMR będzie 
kierowane na ustanowienie systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych i 
zarządzanie nimi, w celu ograniczenia 
nadmiernej zdolności połowowej i 
poprawy wyników gospodarczych oraz 
opłacalności zaangażowanych w taką 

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc dostosowanie flot 
rybackich Unii do dostępnych zasobów.
Jak zauważono w zielonej księdze, mimo 
znacznych kwot pieniężnych wydanych na 
przestrzeni wiele lat rozwiązanie problemu 
nadmiernej zdolności połowowej przy 
użyciu pomocy publicznej w postaci 
tymczasowego lub trwałego zaprzestania 
działalności połowowej i programów 
złomowania statków okazało się 
nieskuteczne, a wielkość i skład flot UE 
wciąż nie odpowiada dostępnym zasobom.
Środki EFMR należy przeznaczać na
wsparcie dla rybaków i statków 
dokonujących połowów w sposób jak 
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działalność podmiotów gospodarczych. najbardziej zrównoważony środowiskowo i 
społecznie.

Or. en

Poprawka 85
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc dostosowanie flot 
rybackich Unii do dostępnych zasobów.
Rozwiązanie problemu nadmiernej 
zdolności połowowej przy użyciu pomocy 
publicznej w postaci tymczasowego lub 
trwałego zaprzestania działalności 
połowowej i programów złomowania 
statków okazało się nieskuteczne. Dlatego 
też wsparcie w ramach EFMR będzie 
kierowane na ustanowienie systemów
przekazywalnych koncesji połowowych i 
zarządzanie nimi, w celu ograniczenia
nadmiernej zdolności połowowej i
poprawy wyników gospodarczych oraz 
opłacalności zaangażowanych w taką 
działalność podmiotów gospodarczych.

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc osiągnięcie trwałej i 
stabilnej równowagi między flotą rybacką
Unii a uprawnieniami do połowów.
Rozwiązanie problemu nadmiernej 
zdolności połowowej przy użyciu pomocy 
publicznej w postaci tymczasowego lub 
trwałego zaprzestania działalności 
połowowej i programów złomowania 
statków okazało się nieskuteczne. Dlatego 
też wsparcie w ramach EFMR będzie 
kierowane na ustanowienie systemów
mających na celu ograniczenie nadmiernej 
zdolności połowowej i poprawę wyników 
gospodarczych oraz opłacalności 
zaangażowanych w taką działalność 
podmiotów gospodarczych, a także 
zarządzanie takimi systemami.

Or. en

Poprawka 86
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc dostosowanie flot 
rybackich Unii do dostępnych zasobów.
Rozwiązanie problemu nadmiernej 
zdolności połowowej przy użyciu pomocy 
publicznej w postaci tymczasowego lub 
trwałego zaprzestania działalności 
połowowej i programów złomowania 
statków okazało się nieskuteczne. Dlatego 
też wsparcie w ramach EFMR będzie 
kierowane na ustanowienie systemów
przekazywalnych koncesji połowowych i 
zarządzanie nimi, w celu ograniczenia
nadmiernej zdolności połowowej i
poprawy wyników gospodarczych oraz 
opłacalności zaangażowanych w taką 
działalność podmiotów gospodarczych.

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa 
jest zapewnienie zrównoważonej 
eksploatacji stad ryb. Wskazano, że 
nadmierna zdolność połowowa jest 
głównym powodem przełowienia.
Konieczne jest więc dostosowanie flot 
rybackich Unii do dostępnych zasobów.
Rozwiązanie problemu nadmiernej 
zdolności połowowej przy użyciu pomocy 
publicznej w postaci tymczasowego lub 
trwałego zaprzestania działalności 
połowowej i programów złomowania 
statków okazało się nieskuteczne. Dlatego 
też wsparcie w ramach EFMR będzie 
kierowane na ustanowienie systemów
mających na celu ograniczenie nadmiernej 
zdolności połowowej i poprawę wyników 
gospodarczych oraz opłacalności
zaangażowanych w taką działalność 
podmiotów gospodarczych, a także 
zarządzanie takimi systemami.

Or. en

Poprawka 87
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Jako że jednym z głównych powodów 
przełowienia jest nadmierna zdolność 
połowowa, należy podjąć środki w celu 
dostosowania flot rybackich Unii do 
dostępnych zasobów. W związku z tym 
wsparcie w ramach EFMR należy 
kierować na ustanowienie i modyfikację 
systemów przekazywalnych koncesji 
połowowych wprowadzonych w ramach 
WPRyb oraz zarządzanie nimi, ponieważ 
systemy te stanowią metody zarządzania, 

skreślony
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które umożliwią zmniejszenie nadmiernej 
zdolności połowowej.

Or. en

Poprawka 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Jako że jednym z głównych powodów 
przełowienia jest nadmierna zdolność 
połowowa, należy podjąć środki w celu 
dostosowania flot rybackich Unii do 
dostępnych zasobów. W związku z tym 
wsparcie w ramach EFMR należy 
kierować na ustanowienie i modyfikację 
systemów przekazywalnych koncesji 
połowowych wprowadzonych w ramach 
WPRyb oraz zarządzanie nimi, ponieważ 
systemy te stanowią metody zarządzania, 
które umożliwią zmniejszenie nadmiernej 
zdolności połowowej.

skreślony

Or. es

Poprawka 89
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Jako że jednym z głównych powodów 
przełowienia jest nadmierna zdolność 
połowowa, należy podjąć środki w celu 
dostosowania flot rybackich Unii do 
dostępnych zasobów. W związku z tym 
wsparcie w ramach EFMR należy 
kierować na ustanowienie i modyfikację 

skreślony



AM\907165PL.doc 27/90 PE492.694v01-00

PL

systemów przekazywalnych koncesji 
połowowych wprowadzonych w ramach 
WPRyb oraz zarządzanie nimi, ponieważ 
systemy te stanowią metody zarządzania, 
które umożliwią zmniejszenie nadmiernej 
zdolności połowowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Systemy przekazywalnych koncesji połowowych nie odpowiadają we właściwy sposób na 
wyzwania stojące przed sektorem rybołówstwa.

Poprawka 90
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Jako że jednym z głównych powodów 
przełowienia jest nadmierna zdolność 
połowowa, należy podjąć środki w celu 
dostosowania flot rybackich Unii do 
dostępnych zasobów. W związku z tym 
wsparcie w ramach EFMR należy 
kierować na ustanowienie i modyfikację 
systemów przekazywalnych koncesji 
połowowych wprowadzonych w ramach 
WPRyb oraz zarządzanie nimi, ponieważ 
systemy te stanowią metody zarządzania, 
które umożliwią zmniejszenie nadmiernej 
zdolności połowowej.

skreślony

Or. en

Poprawka 91
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Jako że jednym z głównych powodów 
przełowienia jest nadmierna zdolność 
połowowa, należy podjąć środki w celu 
dostosowania flot rybackich Unii do 
dostępnych zasobów. W związku z tym 
wsparcie w ramach EFMR należy 
kierować na ustanowienie i modyfikację 
systemów przekazywalnych koncesji 
połowowych wprowadzonych w ramach 
WPRyb oraz zarządzanie nimi, ponieważ 
systemy te stanowią metody zarządzania, 
które umożliwią zmniejszenie nadmiernej 
zdolności połowowej.

skreślony

Or. en

Poprawka 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Istotnym jest, by włączyć do EFMR 
kwestie związane z ochroną środowiska 
oraz w ramach WPRyb wspierać
wdrażanie środków ochrony, z 
uwzględnieniem różnych uwarunkowań 
wód unijnych. W tym celu konieczne jest 
opracowanie regionalnego podejścia do 
środków ochrony.

(41) Istotnym jest, by włączyć do EFMR 
kwestie związane z ochroną środowiska 
oraz w ramach WPRyb i unijnej polityki 
ochrony środowiska zagwarantować
wdrażanie środków ochrony, z 
uwzględnieniem różnych uwarunkowań 
wód unijnych. W tym celu konieczne jest 
opracowanie regionalnego podejścia do 
środków ochrony, w ramach którego 
państwa członkowskie posiadające 
wspólne łowisko współpracują ze sobą i 
zapewniają stosowanie spójnego podejścia 
do danego łowiska.

Or. en
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Poprawka 93
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Istotnym jest, by włączyć do EFMR 
kwestie związane z ochroną środowiska 
oraz w ramach WPRyb wspierać wdrażanie 
środków ochrony, z uwzględnieniem 
różnych uwarunkowań wód unijnych. W 
tym celu konieczne jest opracowanie 
regionalnego podejścia do środków 
ochrony.

(41) Istotnym jest, by włączyć do EFMR 
kwestie związane z ochroną środowiska 
oraz w ramach WPRyb wspierać wdrażanie 
środków ochrony, z uwzględnieniem 
różnych uwarunkowań wód unijnych. W 
tym celu konieczne jest opracowanie 
regionalnego podejścia do środków 
ochrony, które ułatwi współpracę i 
przygotowanie uproszczonych strategii 
dotyczących danego łowiska państw 
członkowskich posiadających wspólne 
łowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o zapewnieniu spójnego podejścia na wodach europejskich państwa członkowskie 
posiadające wspólne łowisko, dla którego zostanie przyjęty plan wieloletni, powinny ze sobą 
współpracować, tak aby przepisy krajowe, tj. środki ochrony związane z planem wieloletnim, 
były spójne, skoordynowane oraz zgodne z celami WPRyb.

Poprawka 94
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Istotnym jest, by włączyć do EFMR 
kwestie związane z ochroną środowiska 
oraz w ramach WPRyb wspierać wdrażanie 
środków ochrony, z uwzględnieniem 
różnych uwarunkowań wód unijnych. W 
tym celu konieczne jest opracowanie 
regionalnego podejścia do środków 
ochrony.

(41) Istotnym jest, by włączyć do EFMR 
kwestie związane z ochroną środowiska, 
sprzyjać działaniom łagodzącym skutki 
zmiany klimatu oraz działaniom na rzecz 
dostosowania się do tej zmiany w
środowisku morskim, przybrzeżnym i 
wyspiarskim, kładąc szczególny nacisk na 
najbardziej zagrożone pod tym względem 
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obszary, oraz w ramach WPRyb wspierać 
wdrażanie środków ochrony, z 
uwzględnieniem różnych uwarunkowań 
wód unijnych. W tym celu konieczne jest 
opracowanie regionalnego podejścia do 
środków ochrony.

Or. en

Poprawka 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Dlatego też w ramach EFMR należy 
wspierać zmniejszanie oddziaływania
połowów na środowisko morskie, 
zwłaszcza przez promowanie innowacji 
ekologicznych, bardziej selektywnych 
narzędzi i sprzętu, a także poprzez środki 
mające na celu ochronę i odbudowę 
morskiej różnorodności biologicznej i 
ekosystemów morskich oraz usług, jakie 
takie ekosystemy zapewniają, zgodnie ze 
wspólnotową strategią ochrony 
różnorodności biologicznej do 2020 r.

(42) Dlatego też w ramach EFMR należy 
wspierać ograniczanie oraz – jeśli to 
możliwe – eliminowanie skutków
połowów dla środowiska morskiego, 
zwłaszcza przez promowanie innowacji 
ekologicznych, które przyczyniły się do 
większej równowagi ekologicznej 
rybołówstwa w długim terminie oraz do 
ograniczenia oddziaływania rybołówstwa 
na środowisko morskie, bardziej 
selektywnych narzędzi i sprzętu, a także 
poprzez środki mające na celu ochronę i 
odbudowę morskiej różnorodności 
biologicznej i ekosystemów morskich oraz 
usług, jakie takie ekosystemy zapewniają,
mając na uwadze odbudowę i zachowanie 
populacji poławianych gatunków powyżej 
poziomów pozwalających wytworzyć 
maksymalny podtrzymywalny połów do 
2015 r., osiągnięcie i utrzymanie dobrego 
stanu środowiska do 2020 r. oraz zgodnie 
ze wspólnotową strategią ochrony 
różnorodności biologicznej do 2020 r.

Or. en
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Poprawka 96
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zgodnie z zakazem odrzutów, 
wprowadzonym przez WPRyb, w ramach 
EFMR należy wspierać inwestycje na 
statkach rybackich mające na celu jak 
najlepsze wykorzystanie przypadkowo 
złowionych ryb i waloryzowanie 
niedostatecznie wykorzystywanych 
elementów złowionych ryb. Ze względu na 
niewielką ilość zasobów oraz aby 
zmaksymalizować wartość złowionych ryb, 
w ramach EFMR należy wspierać 
inwestycje na statkach rybackich mające 
na celu zwiększenie wartości handlowej 
złowionych ryb.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Tego rodzaju inwestycje utrzymują status quo oraz ilość niechcianych połowów na tym 
samym poziomie. Nie rozwiązuje to problemu odrzutów czy przyłowów. Bardzo trudna będzie 
również kontrola przetwarzania na pokładzie statku. Celem inwestycji na statkach rybackich 
powinno być zwiększenie selektywności oraz zminimalizowanie wpływu.

Poprawka 97
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zgodnie z zakazem odrzutów, 
wprowadzonym przez WPRyb, w ramach 
EFMR należy wspierać inwestycje na 
statkach rybackich mające na celu jak 
najlepsze wykorzystanie przypadkowo 
złowionych ryb i waloryzowanie 

(43) Zgodnie z zakazem odrzutów, 
wprowadzonym przez WPRyb, w ramach 
EFMR należy wspierać inwestycje w 
selektywność narzędzi połowowych w celu 
uniknięcia, zminimalizowania oraz – jeśli 
to możliwe – wyeliminowania 
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niedostatecznie wykorzystywanych 
elementów złowionych ryb. Ze względu na 
niewielką ilość zasobów oraz aby 
zmaksymalizować wartość złowionych 
ryb, w ramach EFMR należy wspierać 
inwestycje na statkach rybackich mające na 
celu zwiększenie wartości handlowej 
złowionych ryb.

niechcianych połowów, a także inwestycje
na statkach rybackich mające na celu 
waloryzowanie niedostatecznie 
wykorzystywanych elementów złowionych 
ryb. Ze względu na niewielką ilość 
zasobów oraz aby zmaksymalizować 
wartość złowionych ryb, w ramach EFMR 
należy wspierać inwestycje na statkach 
rybackich mające na celu zwiększenie 
wartości handlowej złowionych ryb.

Or. en

Poprawka 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zgodnie z zakazem odrzutów,
wprowadzonym przez WPRyb, w ramach 
EFMR należy wspierać inwestycje na 
statkach rybackich mające na celu jak 
najlepsze wykorzystanie przypadkowo 
złowionych ryb i waloryzowanie 
niedostatecznie wykorzystywanych 
elementów złowionych ryb. Ze względu na 
niewielką ilość zasobów oraz aby 
zmaksymalizować wartość złowionych 
ryb, w ramach EFMR należy wspierać 
inwestycje na statkach rybackich mające na 
celu zwiększenie wartości handlowej 
złowionych ryb.

(43) Zgodnie z redukcją odrzutów,
wprowadzoną przez WPRyb, w ramach 
EFMR należy wspierać inwestycje na 
statkach rybackich mające na celu
stopniowe zmniejszanie ilości 
przypadkowo złowionych ryb, jak 
najlepsze wykorzystanie przypadkowo 
złowionych ryb i waloryzowanie 
niedostatecznie wykorzystywanych 
elementów złowionych ryb. Ze względu na 
niewielką ilość zasobów oraz aby 
zmaksymalizować wartość złowionych 
ryb, w ramach EFMR należy wspierać 
inwestycje na statkach rybackich
i w proces przetwarzania i wprowadzania 
na rynek mające na celu zwiększenie 
wartości handlowej złowionych ryb.

Or. es

Poprawka 99
Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zgodnie z zakazem odrzutów, 
wprowadzonym przez WPRyb, w ramach 
EFMR należy wspierać inwestycje na 
statkach rybackich mające na celu jak 
najlepsze wykorzystanie przypadkowo 
złowionych ryb i waloryzowanie 
niedostatecznie wykorzystywanych 
elementów złowionych ryb. Ze względu na 
niewielką ilość zasobów oraz aby 
zmaksymalizować wartość złowionych 
ryb, w ramach EFMR należy wspierać 
inwestycje na statkach rybackich mające na 
celu zwiększenie wartości handlowej 
złowionych ryb.

(43) Aby znacznie zmniejszyć odrzuty, w 
ramach EFMR należy wspierać inwestycje 
na statkach rybackich mające na celu jak 
najlepsze wykorzystanie przypadkowo 
złowionych ryb i waloryzowanie 
niedostatecznie wykorzystywanych 
elementów złowionych ryb. Ze względu na 
niewielką ilość zasobów oraz aby 
zmaksymalizować wartość złowionych 
ryb, w ramach EFMR należy wspierać 
inwestycje na statkach rybackich mające na
celu zwiększenie wartości handlowej 
złowionych ryb.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie całkowitego zakazu odrzutów przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego, 
gdyż nie może ono być w pełni przestrzegane przez rybaków.

Poprawka 100
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Ze względu na znaczenie portów 
rybackich, miejsc wyładunku i przystani w 
ramach EFMR należy wspierać 
odpowiednie inwestycje mające na celu 
zwłaszcza zwiększenie efektywności 
energetycznej i ochrony środowiska, 
podniesienie jakości wyładowanego 
produktu, a także poprawę bezpieczeństwa 
i warunków pracy.

(44) Ze względu na znaczenie portów 
rybackich, miejsc wyładunku i przystani w 
ramach EFMR należy wspierać 
odpowiednie inwestycje mające na celu 
zwłaszcza upowszechnienie rejestracji 
połowów, zwiększenie efektywności 
energetycznej i ochrony środowiska, 
podniesienie jakości wyładowanego 
produktu zgodnie z obowiązkiem 
wyładunku określonym w art. 15 
rozporządzenia w sprawie wspólnej 
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polityki rybołówstwa, a także poprawę 
bezpieczeństwa i warunków pracy.

Or. en

Poprawka 101
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44 a) W ramach EFMR należy wspierać 
ustanowienie spójnej sieci obszarów 
odbudowy zasobów rybnych, na których 
zabroniona jest wszelka działalność 
połowowa, w tym obszarów istotnych dla 
produktywności ryb, w szczególności 
wylęgarni, tarlisk i żerowisk dla stad ryb.

Or. en

Poprawka 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Kluczowe znaczenie ma dla Unii 
osiągnięcie trwałej równowagi między 
zasobami słodkowodnymi a ich 
eksploatacją. Dlatego też odpowiednie 
przepisy powinny wspierać rybołówstwo 
śródlądowe, z należytym uwzględnieniem 
jego oddziaływania na środowisko 
naturalne i jednocześnie gwarantując, że 
sektory związane z rybołówstwem 
śródlądowym zachowają efektywność 
gospodarczą.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. es
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Poprawka 103
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Kluczowe znaczenie ma dla Unii 
osiągnięcie trwałej równowagi między 
zasobami słodkowodnymi a ich 
eksploatacją. Dlatego też odpowiednie 
przepisy powinny wspierać rybołówstwo 
śródlądowe, z należytym uwzględnieniem 
jego oddziaływania na środowisko 
naturalne i jednocześnie gwarantując, że 
sektory związane z rybołówstwem 
śródlądowym zachowają efektywność 
gospodarczą.

(45) Kluczowe znaczenie ma dla Unii 
osiągnięcie trwałej równowagi między 
zasobami słodkowodnymi a ich 
eksploatacją. Dlatego też odpowiednie 
przepisy powinny wspierać rybołówstwo 
śródlądowe, z należytym uwzględnieniem 
jego oddziaływania na środowisko 
naturalne, tak aby zagwarantować, że 
sektory związane z rybołówstwem 
śródlądowym zachowają efektywność 
gospodarczą.

Or. en

Poprawka 104
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Zgodnie ze strategią zrównoważonego 
rozwoju europejskiej akwakultury przyjętą 
przez Komisję, a także celami WPRyb i 
strategią „Europa 2020” w ramach EFMR 
należy wspierać ekologicznie, gospodarczo 
i społecznie zrównoważony rozwój sektora 
akwakultury.

(46) Zgodnie ze strategią zrównoważonego 
rozwoju europejskiej akwakultury przyjętą 
przez Komisję, a także celami WPRyb i 
strategią „Europa 2020” w ramach EFMR 
należy wspierać ekologicznie, gospodarczo 
i społecznie zrównoważony rozwój sektora 
akwakultury oraz zarządzanie tym 
sektorem, zwracając szczególną uwagę na 
akwakulturę organiczną i akwakulturę z 
zamkniętym obiegiem wody.

Or. en
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Poprawka 105
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Akwakultura przyczynia się do 
wzrostu gospodarczego i powstawania 
miejsc pracy w regionach przybrzeżnych i 
wiejskich. W związku z powyższym 
kluczowe jest, by EFMR był dostępny dla 
przedsiębiorstw z sektora akwakultury, 
zwłaszcza dla MŚP, oraz przyczyniał się 
do przyciągania do sektora akwakultury 
nowych rolników. Aby poprawić 
konkurencyjność i wynik gospodarczy 
działań w dziedzinie akwakultury, 
konieczne jest stymulowanie 
innowacyjności i przedsiębiorczości. W 
związku z powyższym w ramach EFMR 
należy wspierać innowacyjne operacje i 
rozwój działalności, zwłaszcza 
akwakulturę niezwiązaną z żywnością i 
prowadzoną na morzu.

(47) Akwakultura przyczynia się do 
wzrostu gospodarczego i powstawania 
miejsc pracy w regionach przybrzeżnych i 
wiejskich. W związku z powyższym 
kluczowe jest, by EFMR był dostępny dla 
przedsiębiorstw z sektora zrównoważonej
akwakultury, zwłaszcza dla MŚP, oraz 
przyczyniał się do przyciągania do sektora 
akwakultury nowych rolników. Aby 
poprawić konkurencyjność i wynik 
gospodarczy działań w dziedzinie 
akwakultury, konieczne jest stymulowanie 
innowacyjności i przedsiębiorczości. W 
związku z powyższym w ramach EFMR 
należy wspierać zrównoważone,
innowacyjne operacje i rozwój 
działalności, gwarantując zrównoważony 
charakter akwakultury i jej zgodność z 
ramową dyrektywą wodną, siedliskową, 
dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko oraz w sprawie strategii 
morskiej.

Or. en

Poprawka 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wykazano, że nowe formy dochodu 
powiązane z działaniami w obszarze 
akwakultury niosą ze sobą wartość dodaną 
dla rozwoju działalności. W związku z 
powyższym w ramach EFMR należy 

(48) Wykazano, że nowe formy dochodu 
powiązane z działaniami w obszarze 
akwakultury niosą ze sobą wartość dodaną 
dla rozwoju działalności. W związku 
z powyższym w ramach EFMR należy 
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wspierać takie uzupełniające działania 
wykraczające poza akwakulturę, jak na 
przykład turystykę wędkarską, działania 
edukacyjne lub na rzecz środowiska 
naturalnego.

wspierać takie uzupełniające działania 
wykraczające poza akwakulturę, jak na 
przykład turystykę wędkarską, turystykę 
upowszechniającą wiedzę o akwakulturze 
i jej produktach, działania edukacyjne lub 
na rzecz środowiska naturalnego.

.

Or. es

Poprawka 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W związku z koniecznością 
zidentyfikowania obszarów najbardziej 
odpowiednich dla rozwijania akwakultury 
pod względem dostępu do wody i 
przestrzeni w ramach EFMR należy 
wspierać organy państw członkowskich w 
ich strategicznych wyborach na szczeblu 
krajowym.

(50) W związku z koniecznością 
zidentyfikowania obszarów najbardziej 
odpowiednich dla rozwijania akwakultury 
pod względem dostępu do wody 
i przestrzeni w ramach EFMR należy 
wspierać organy państw członkowskich
i regionalne w ich strategicznych 
wyborach, adekwatnie do ich kompetencji.

Or. es

Poprawka 108
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W związku z koniecznością 
zidentyfikowania obszarów najbardziej 
odpowiednich dla rozwijania akwakultury 
pod względem dostępu do wody i 
przestrzeni w ramach EFMR należy 
wspierać organy państw członkowskich w 
ich strategicznych wyborach na szczeblu 

(50) W związku z koniecznością 
zidentyfikowania obszarów najbardziej 
odpowiednich dla rozwijania akwakultury 
pod względem dostępu do wody i 
przestrzeni w ramach EFMR należy 
wspierać organy państw członkowskich w 
ich strategicznych wyborach na szczeblu 
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krajowym. krajowym zgodnie z polityką UE 
dotyczącą zarządzania strefą przybrzeżną 
oraz planowania przestrzennego obszarów 
morskich.

Or. en

Poprawka 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działań w dziedzinie 
akwakultury, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie i tworzenie sieci 
kontaktów w celu stymulowania procesu 
upowszechniania wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające poprawić ogólne 
wyniki i konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

(51) Aby poprawić konkurencyjność i 
wynik gospodarczy działań w dziedzinie 
akwakultury, konieczne jest także 
inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też 
w ramach EFMR należy wspierać uczenie 
się przez całe życie i tworzenie sieci 
kontaktów w celu stymulowania procesu 
upowszechniania wiedzy, a także usługi 
doradcze pomagające zmniejszyć 
oddziaływanie akwakultury na środowisko 
oraz poprawić ogólne wyniki i 
konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu promowania zrównoważonego 
ekologicznie rozwoju akwakultury w 
ramach EFMR należy wspierać działania z 
obszaru akwakultury, które są bardzo 
przyjazne dla środowiska naturalnego, 

(52) W celu promowania zrównoważonego 
ekologicznie rozwoju akwakultury 
w ramach EFMR należy wspierać działania 
z obszaru akwakultury, które są bardzo 
przyjazne dla środowiska naturalnego, 
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przekształcanie przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury na przedsiębiorstwa oparte na 
koncepcji ekozarządzania, 
wykorzystywanie systemów audytu, a 
także przechodzenie na akwakulturę
ekologiczną. Z tych samych powodów w 
ramach EFMR należy również wspierać 
akwakulturę zapewniającą szczególne 
usługi w zakresie ochrony środowiska.

przekształcanie przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury na przedsiębiorstwa oparte na 
koncepcji ekozarządzania, 
wykorzystywanie systemów audytu, 
a także przechodzenie na zrównoważoną
akwakulturę.

Or. es

Poprawka 111
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu promowania zrównoważonego 
ekologicznie rozwoju akwakultury w 
ramach EFMR należy wspierać działania z 
obszaru akwakultury, które są bardzo 
przyjazne dla środowiska naturalnego, 
przekształcanie przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury na przedsiębiorstwa oparte na 
koncepcji ekozarządzania, 
wykorzystywanie systemów audytu, a 
także przechodzenie na akwakulturę 
ekologiczną. Z tych samych powodów w 
ramach EFMR należy również wspierać 
akwakulturę zapewniającą szczególne 
usługi w zakresie ochrony środowiska.

(52) W celu promowania zrównoważonego 
ekologicznie rozwoju akwakultury w 
ramach EFMR należy wspierać działania z 
obszaru akwakultury, które są oparte na 
ekosystemie i bardzo przyjazne dla 
środowiska naturalnego, przekształcanie 
przedsiębiorstw z sektora akwakultury na 
przedsiębiorstwa oparte na koncepcji 
ekozarządzania, wykorzystywanie 
systemów audytu, a także przechodzenie 
na akwakulturę ekologiczną. Z tych 
samych powodów w ramach EFMR należy 
również wspierać akwakulturę 
zapewniającą szczególne usługi w zakresie 
ochrony środowiska.

Or. en

Poprawka 112
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Ze względu na znaczenie ochrony 
konsumentów, w ramach EFMR należy 
zapewnić odpowiednie wsparcie dla 
rolników celem zapobiegania zagrożeniom 
dla zdrowia ludzi i zwierząt, jakie mogą 
wiązać się z akwakulturą, oraz celem 
łagodzenia takich zagrożeń.

(53) Ze względu na znaczenie ochrony
konsumentów, w ramach EFMR należy 
zapewnić odpowiednie wsparcie dla 
rolników celem zapobiegania zagrożeniom 
dla zdrowia i dobrostanu ludzi i zwierząt, 
jakie mogą wiązać się z akwakulturą, oraz 
celem łagodzenia takich zagrożeń.

Or. en

Poprawka 113
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W odpowiedzi na ryzyko związane z 
inwestycjami w działania z obszaru 
akwakultury EFMR powinien przyczyniać 
się do bezpiecznej działalności 
gospodarczej przez objęcie wsparciem 
dostępu do ubezpieczeń gospodarstw 
hodowlanych, tym samym chroniąc 
dochód producentów w razie 
nadzwyczajnych strat w produkcji 
wynikających w szczególności z klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
pogodowych, nagłych zmian jakości wody, 
chorób lub epidemii szkodników lub też 
zniszczenia obiektów produkcyjnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 114
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Aby zapewnić rentowność 
rybołówstwa i akwakultury na wysoce 
konkurencyjnym rynku, konieczne jest 
ustanowienie przepisów umożliwiających 
przyznawanie wsparcia dla wdrażania 
[rozporządzenie (UE) nr w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury] oraz dla 
prowadzonych przez podmioty 
gospodarcze działań związanych z 
wprowadzaniem na rynek i 
przetwarzaniem produktów w celu 
zmaksymalizowania wartości produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Szczególny 
nacisk należy położyć na wspieranie 
operacji, które integrują działania łańcucha 
dostaw związane z produkcją, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem na 
rynek. Aby dostosować nową politykę 
dotyczącą zakazu odrzutów, w ramach 
EFMR należy wspierać również 
przetwarzanie niechcianych połowów.

(61) Aby zapewnić rentowność 
rybołówstwa i akwakultury na wysoce 
konkurencyjnym rynku, konieczne jest 
ustanowienie przepisów umożliwiających 
przyznawanie wsparcia dla wdrażania 
[rozporządzenie (UE) nr w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury] oraz dla 
prowadzonych przez podmioty 
gospodarcze działań związanych z 
wprowadzaniem na rynek i 
przetwarzaniem produktów w celu 
zmaksymalizowania wartości produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Szczególny 
nacisk należy położyć na wspieranie 
operacji, które integrują działania łańcucha 
dostaw związane z produkcją, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem na 
rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc nie powinna obejmować żadnych zachęt do niechcianych połowów.

Poprawka 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Aby zapewnić rentowność 
rybołówstwa i akwakultury na wysoce 
konkurencyjnym rynku, konieczne jest 
ustanowienie przepisów umożliwiających 
przyznawanie wsparcia dla wdrażania 
[rozporządzenie (UE) nr w sprawie 

(61) Aby zapewnić rentowność 
rybołówstwa i akwakultury na wysoce 
konkurencyjnym rynku, konieczne jest 
ustanowienie przepisów umożliwiających 
przyznawanie wsparcia dla wdrażania 
[rozporządzenie (UE) nr w sprawie 
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wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury] oraz dla 
prowadzonych przez podmioty 
gospodarcze działań związanych z 
wprowadzaniem na rynek i 
przetwarzaniem produktów w celu 
zmaksymalizowania wartości produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Szczególny 
nacisk należy położyć na wspieranie 
operacji, które integrują działania łańcucha 
dostaw związane z produkcją, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem na 
rynek. Aby dostosować nową politykę 
dotyczącą zakazu odrzutów, w ramach 
EFMR należy wspierać również 
przetwarzanie niechcianych połowów.

wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury] oraz dla 
prowadzonych przez podmioty 
gospodarcze działań związanych 
z wprowadzaniem na rynek 
i przetwarzaniem produktów w celu 
zmaksymalizowania wartości produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Szczególny 
nacisk należy położyć na wspieranie 
operacji, które integrują działania łańcucha 
dostaw związane z produkcją, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem na 
rynek.

Or. es

Poprawka 116
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Aby zapewnić rentowność 
rybołówstwa i akwakultury na wysoce 
konkurencyjnym rynku, konieczne jest 
ustanowienie przepisów umożliwiających 
przyznawanie wsparcia dla wdrażania 
[rozporządzenie (UE) nr w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury] oraz dla 
prowadzonych przez podmioty 
gospodarcze działań związanych z 
wprowadzaniem na rynek i 
przetwarzaniem produktów w celu 
zmaksymalizowania wartości produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Szczególny 
nacisk należy położyć na wspieranie 
operacji, które integrują działania łańcucha 
dostaw związane z produkcją, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem na 
rynek. Aby dostosować nową politykę 

(61) Aby zapewnić rentowność 
rybołówstwa i akwakultury na wysoce 
konkurencyjnym rynku, konieczne jest 
ustanowienie przepisów umożliwiających 
przyznawanie wsparcia dla wdrażania 
[rozporządzenie (UE) nr w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury] oraz dla 
prowadzonych przez podmioty 
gospodarcze działań związanych z 
wprowadzaniem na rynek i 
przetwarzaniem produktów w celu 
zmaksymalizowania wartości produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Szczególny 
nacisk należy położyć na wspieranie 
operacji, które integrują działania łańcucha 
dostaw związane z produkcją, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem na 
rynek. Aby dostosować nową politykę 
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dotyczącą zakazu odrzutów, w ramach 
EFMR należy wspierać również 
przetwarzanie niechcianych połowów.

dotyczącą zakazu odrzutów, w ramach 
EFMR należy wspierać również rejestrację 
i przetwarzanie niechcianych połowów
oraz finansować zachęty handlowe ze 
strony organów publicznych, które są 
zgodne z celami dotyczącymi zakazu 
odrzutów i minimalizowaniem przyłowów, 
takie jak utworzenie funduszu 
publicznego zarządzającego wpływami z 
zakazu odrzutów i przekazującego te 
wpływy na pokrycie kosztów doradztwa 
naukowego, oceny zasobów rybnych oraz 
monitorowania i kontroli.

Or. en

Poprawka 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Organizacje producentów i 
stowarzyszenia zrzeszające organizacje 
producentów należy traktować w sposób 
priorytetowy przez przyznawanie im 
wsparcia. Należy stopniowo znosić dopłaty 
do przechowywania i pomoc dla planów 
produkcji i wprowadzania na rynek, 
ponieważ wsparcie tego rodzaju straciło 
swoje znaczenie w obliczu zmieniającej się 
struktury rynku tego rodzaju produktów w 
UE oraz rosnącego znaczenia silnych 
organizacji producentów.

(62) Organizacje producentów i inne 
reprezentatywne organizacje sektora 
rybołówstwa, a zwłaszcza zrzeszenia 
rybaków i stowarzyszenia zrzeszające 
organizacje producentów należy traktować 
w sposób priorytetowy przez przyznawanie 
im wsparcia.

Or. es

Poprawka 118
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Organizacje producentów i 
stowarzyszenia zrzeszające organizacje 
producentów należy traktować w sposób 
priorytetowy przez przyznawanie im 
wsparcia. Należy stopniowo znosić dopłaty 
do przechowywania i pomoc dla planów 
produkcji i wprowadzania na rynek, 
ponieważ wsparcie tego rodzaju straciło 
swoje znaczenie w obliczu zmieniającej się 
struktury rynku tego rodzaju produktów w 
UE oraz rosnącego znaczenia silnych 
organizacji producentów.

(62) Organizacje producentów i 
stowarzyszenia zrzeszające organizacje 
producentów należy traktować w sposób 
priorytetowy przez przyznawanie im 
wsparcia. Należy znosić dopłaty do 
przechowywania i pomoc dla planów 
produkcji i wprowadzania na rynek, 
ponieważ wsparcie tego rodzaju straciło 
swoje znaczenie w obliczu zmieniającej się 
struktury rynku tego rodzaju produktów w 
UE oraz rosnącego znaczenia silnych 
organizacji producentów.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie finansowane w ramach tego środka nie jest w pełni wykorzystywane przez 
organizacje producentów w obecnych ramach finansowych. Zamiast dalej finansować ten 
środek, należy całkowicie znieść dopłaty do przechowywania, zwłaszcza że UE (w ramach 
odstępstwa) pokrywa 100% finansowania tego środka, a dotyczy on jedynie gatunków 
handlowych.

Poprawka 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 63 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) W odpowiedzi na rosnącą 
konkurencję, z jaką zmagają się rybacy 
zajmujący się łodziowym rybołówstwem 
przybrzeżnym, w ramach EFMR należy 
wspierać inicjatywy przedsiębiorcze
rybaków zajmujących się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym zwiększające 
wartość złowionych przez nich ryb, 
zwłaszcza w drodze przetwarzania 
złowionych ryb lub ich bezpośredniego 
wprowadzania na rynek.

(63) W odpowiedzi na rosnącą 
konkurencję, z jaką zmagają się rybacy 
zajmujący się rybołówstwem 
przybrzeżnym, w ramach EFMR należy 
wspierać inicjatywy przedsiębiorcze 
rybaków zajmujących się łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym zwiększające 
wartość złowionych przez nich ryb, 
zwłaszcza w drodze przetwarzania 
złowionych ryb lub ich bezpośredniego 
wprowadzania na rynek.
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Or. es

Poprawka 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 69 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Istotne jest, by państwa członkowskie 
i podmioty gospodarcze były tak 
wyposażone, aby móc zapewnić wysoki 
poziom przeprowadzanych kontroli, a tym 
samym przestrzeganie przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa, jednocześnie 
umożliwiając zrównoważoną eksploatację 
żywych zasobów wodnych. Dlatego też w 
ramach EFMR należy wspierać państwa 
członkowskie i podmioty gospodarcze w 
przestrzeganiu przepisów rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1224/2009. Takie 
wspieranie tworzenia kultury 
przestrzegania prawa powinno przyczynić 
się do zrównoważonego wzrostu.

(69) Istotne jest, by państwa członkowskie 
i podmioty gospodarcze były tak 
wyposażone, uwzględniając specyfikę 
różnych łowisk i opłacalność sprzętu, aby 
móc zapewnić wysoki poziom 
przeprowadzanych kontroli, a tym samym 
przestrzeganie przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa, jednocześnie umożliwiając 
zrównoważoną eksploatację żywych 
zasobów wodnych. Dlatego też w ramach 
EFMR należy wspierać państwa 
członkowskie i podmioty gospodarcze 
w przestrzeganiu przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009.
Takie wspieranie tworzenia kultury 
przestrzegania prawa powinno przyczynić 
się do zrównoważonego wzrostu.

Or. es

Poprawka 121
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 69 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Istotne jest, by państwa członkowskie 
i podmioty gospodarcze były tak 
wyposażone, aby móc zapewnić wysoki 
poziom przeprowadzanych kontroli, a tym 
samym przestrzeganie przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa, jednocześnie 

(69) Istotne jest, by państwa członkowskie 
i podmioty gospodarcze były tak 
wyposażone, aby móc zapewnić wysoki 
poziom regularnie przeprowadzanych 
kontroli, a tym samym przestrzeganie 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 



PE492.694v01-00 46/90 AM\907165PL.doc

PL

umożliwiając zrównoważoną eksploatację 
żywych zasobów wodnych. Dlatego też w 
ramach EFMR należy wspierać państwa 
członkowskie i podmioty gospodarcze w 
przestrzeganiu przepisów rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1224/2009. Takie 
wspieranie tworzenia kultury 
przestrzegania prawa powinno przyczynić 
się do zrównoważonego wzrostu.

jednocześnie umożliwiając zrównoważoną 
eksploatację żywych zasobów wodnych.
Dlatego też w ramach EFMR należy 
wspierać państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze w przestrzeganiu przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009.
Takie wspieranie tworzenia kultury 
przestrzegania prawa powinno przyczynić 
się do zrównoważonego wzrostu.

Or. en

Poprawka 122
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) W ramach EFMR należy
kontynuować przyznawanie państwom 
członkowskim wsparcia na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w 
związku z wydatkami poniesionymi w 
wyniku wdrażania unijnego systemu 
kontroli, zgodnie z koncepcją jednego 
funduszu.

(70) W ramach EFMR należy zwiększyć 
wsparcie przyznawane państwom 
członkowskim na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w 
związku z wydatkami poniesionymi w 
wyniku wdrażania unijnego systemu 
kontroli, zgodnie z koncepcją jednego 
funduszu.

Or. en

Poprawka 123
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Należy ustanowić przepisy 
umożliwiające wsparcie gromadzenia 
danych dotyczących rybołówstwa, 
zarządzania takimi danymi i 
wykorzystywania ich, zgodnie z 

(73) Należy ustanowić przepisy 
umożliwiające wsparcie gromadzenia 
danych dotyczących rybołówstwa, 
zarządzania takimi danymi i 
wykorzystywania ich, zgodnie z 
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wieloletnim programem Unii, zwłaszcza w 
celu wspierania programów krajowych, 
zarządzania takimi danymi i 
wykorzystywania ich do analiz naukowych 
i wdrażania WPRyb. W ramach EFMR 
należy kontynuować przyznawanie
państwom członkowskim wsparcia na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 
861/2006 w związku z wydatkami 
ponoszonymi w wyniku gromadzenia 
danych dotyczących rybołówstwa, 
zarządzania takimi danymi i ich 
wykorzystywania, zgodnie z koncepcją 
jednego funduszu.

wieloletnim programem Unii, zwłaszcza w 
celu wspierania programów krajowych, 
zarządzania takimi danymi i 
wykorzystywania ich do analiz naukowych 
i wdrażania WPRyb. W ramach EFMR 
należy zwiększyć wsparcie przyznawane
państwom członkowskim na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w 
związku z wydatkami ponoszonymi w 
wyniku gromadzenia danych dotyczących 
rybołówstwa, zarządzania takimi danymi i 
ich wykorzystywania, zgodnie z koncepcją 
jednego funduszu.

Or. en

Poprawka 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Należy ustanowić przepisy 
umożliwiające wsparcie gromadzenia 
danych dotyczących rybołówstwa, 
zarządzania takimi danymi i 
wykorzystywania ich, zgodnie z 
wieloletnim programem Unii, zwłaszcza w 
celu wspierania programów krajowych, 
zarządzania takimi danymi i 
wykorzystywania ich do analiz naukowych 
i wdrażania WPRyb. W ramach EFMR 
należy kontynuować przyznawanie 
państwom członkowskim wsparcia na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 
861/2006 w związku z wydatkami 
ponoszonymi w wyniku gromadzenia 
danych dotyczących rybołówstwa, 
zarządzania takimi danymi i ich 
wykorzystywania, zgodnie z koncepcją 
jednego funduszu.

(73) Należy ustanowić przepisy 
umożliwiające wsparcie gromadzenia 
danych dotyczących rybołówstwa, 
zarządzania takimi danymi 
i wykorzystywania ich, zgodnie 
z wieloletnim programem Unii, zwłaszcza 
w celu wspierania programów krajowych
i realizowanych na szczeblu niższym niż 
krajowy, zarządzania takimi danymi 
i wykorzystywania ich do analiz 
naukowych i wdrażania WPRyb.
W ramach EFMR należy kontynuować 
przyznawanie państwom członkowskim 
wsparcia na podstawie rozporządzenia
(WE) nr 861/2006 w związku z wydatkami 
ponoszonymi w wyniku gromadzenia 
danych dotyczących rybołówstwa, 
zarządzania takimi danymi i ich 
wykorzystywania, zgodnie z koncepcją 
jednego funduszu.
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Or. es

Poprawka 125
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 75 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Celem IMP jest wspieranie 
zrównoważonego wykorzystywania mórz i 
oceanów oraz rozwijanie 
skoordynowanego, spójnego i 
przejrzystego procesu decyzyjnego w tych 
obszarach polityki, które mają wpływ na 
oceany, morza, wyspy, regiony 
przybrzeżne i najbardziej oddalone oraz 
sektory gospodarki morskiej, zgodnie z 
komunikatem Komisji „Zintegrowana 
polityka morska Unii Europejskiej”.

(75) Celem IMP jest wspieranie 
zrównoważonego wykorzystywania mórz i 
oceanów oraz rozwijanie 
skoordynowanego, spójnego i 
przejrzystego procesu decyzyjnego w tych 
obszarach polityki, które mają wpływ na 
oceany, morza, wyspy, regiony 
przybrzeżne i najbardziej oddalone oraz 
sektory gospodarki morskiej, zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 
z dnia 30 listopada 2011 r. 
ustanawiającym Program na rzecz 
dalszego rozwoju zintegrowanej polityki 
morskiej1 oraz z komunikatem Komisji
„Zintegrowana polityka morska Unii 
Europejskiej”.

__________________
1 Dz.U. L 321 z 5.12.2011, s. 1.

Or. en

Poprawka 126
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 76 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Konieczne jest trwałe finansowanie 
wdrażania i dalszego rozwijania 
zintegrowanej polityki morskiej Unii 

(76) Konieczne jest trwałe finansowanie 
wdrażania i dalszego rozwijania 
zintegrowanej polityki morskiej Unii 
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Europejskiej, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w oświadczeniach Rady, 
Parlamentu Europejskiego i Komitetu 
Regionów.

Europejskiej, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1255/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. 
ustanawiającym Program na rzecz 
dalszego rozwoju zintegrowanej polityki 
morskiej1 oraz w oświadczeniach Rady, 
Parlamentu Europejskiego i Komitetu 
Regionów. Postęp w dziedzinie zagadnień 
związanych z polityką morską dzięki 
wsparciu finansowemu udzielanemu na 
działania w ramach zintegrowanej polityki 
morskiej będzie miał znaczny wpływ na 
spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną.
__________________
1 Dz.U. L 321 z 5.12.2011, s. 1.

Or. en

Poprawka 127
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 76 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76a) W związku z tym EFMR powinien 
wspierać wstępne prace nad działaniami, 
które zmierzają do propagowania 
strategicznych celów zintegrowanej 
polityki morskiej, z odpowiednim 
uwzględnieniem – w oparciu o podejście 
ekosystemowe – ich skumulowanego 
oddziaływania, zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia, 
innowacyjności i konkurencyjności w 
regionach przybrzeżnych, wyspiarskich i 
najbardziej oddalonych, oraz 
propagowania międzynarodowego 
wymiaru zintegrowanej polityki morskiej.

Or. en
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Poprawka 128
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 77 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) W ramach EFMR należy wspierać 
promowanie zintegrowanego zarządzania 
obszarami morskimi na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza w drodze wymiany 
najlepszych praktyk i dalszego rozwijania i 
wdrażania strategii na rzecz basenów 
morskich. Strategie te mają na celu 
ustanowienie zintegrowanych ram 
umożliwiających podjęcie wspólnych 
wyzwań związanych z basenami morskimi 
w Europie oraz zacieśnienie współpracy 
między zainteresowanymi stronami w celu 
maksymalnego wykorzystania 
instrumentów finansowych oraz środków, a 
także przyczynienia się do większej
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
spójności Unii.

(77) W ramach EFMR należy wspierać 
promowanie zintegrowanego zarządzania 
obszarami morskimi na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza w drodze wymiany 
najlepszych praktyk i dalszego rozwijania i 
wdrażania strategii na rzecz basenów 
morskich. Strategie te mają na celu 
ustanowienie zintegrowanych ram 
umożliwiających podjęcie wspólnych 
wyzwań związanych z basenami morskimi 
w Europie oraz zacieśnienie współpracy 
między zainteresowanymi stronami w celu 
maksymalnego wykorzystania 
instrumentów finansowych oraz środków, a 
także przyczynienia się do gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej spójności Unii
oraz równowagi środowiskowej.

Or. en

Poprawka 129
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 77 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) W ramach EFMR należy wspierać 
promowanie zintegrowanego zarządzania 
obszarami morskimi na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza w drodze wymiany 
najlepszych praktyk i dalszego rozwijania i 
wdrażania strategii na rzecz basenów 
morskich. Strategie te mają na celu 
ustanowienie zintegrowanych ram 

(77) W ramach EFMR należy wspierać 
promowanie zintegrowanego zarządzania 
obszarami morskimi na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza w drodze wymiany 
najlepszych praktyk i dalszego rozwijania i 
wdrażania strategii na rzecz basenów 
morskich. Strategie te mają na celu 
ustanowienie zintegrowanych ram
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umożliwiających podjęcie wspólnych 
wyzwań związanych z basenami morskimi 
w Europie oraz zacieśnienie współpracy 
między zainteresowanymi stronami w celu 
maksymalnego wykorzystania 
instrumentów finansowych oraz środków, a 
także przyczynienia się do większej
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
spójności Unii.

umożliwiających podjęcie wspólnych 
wyzwań związanych z basenami morskimi 
w Europie oraz zacieśnienie współpracy 
między zainteresowanymi stronami w celu 
maksymalnego wykorzystania 
instrumentów finansowych oraz środków, a 
także przyczynienia się do gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej spójności Unii.
Dlatego bardzo ważne jest, aby usprawnić 
i rozszerzyć współpracę i koordynację 
zewnętrzną związaną z celami 
zintegrowanej polityki morskiej, w oparciu 
o Konwencję Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza (UNCLOS).

Or. en

Poprawka 130
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 80 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) W ramach EFMR należy również 
wspierać trwały wzrost gospodarczy, 
zatrudnienie i innowacje w sektorach 
gospodarki morskiej oraz regionach 
przybrzeżnych, a także konkurencyjność 
takich sektorów i regionów. Szczególnie
ważne jest zidentyfikowanie barier 
prawnych i braków w umiejętnościach, 
które utrudniają wzrost w powstających i 
potencjalnych sektorach gospodarki 
morskiej, jak również zidentyfikowanie 
operacji mających na celu wspieranie 
inwestycji w technologiczne innowacje 
niezbędne do zwiększenia potencjału 
przedsiębiorstw do działania na obszarach 
morskich i w sektorach gospodarki 
morskiej.

(80) W ramach EFMR należy również 
wspierać trwały wzrost gospodarczy, 
zatrudnienie i innowacje w sektorach 
gospodarki morskiej oraz regionach 
przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej 
oddalonych w Unii, a także 
konkurencyjność takich sektorów i 
regionów. Dlatego istotne jest wspieranie 
rozwoju turystyki przybrzeżnej, morskiej i 
wyspiarskiej. Szczególnie ważne jest 
zidentyfikowanie barier prawnych i 
braków w umiejętnościach, które 
utrudniają wzrost w powstających i 
potencjalnych sektorach gospodarki 
morskiej, jak również zidentyfikowanie 
operacji mających na celu wspieranie 
inwestycji w technologiczne innowacje 
niezbędne do zwiększenia potencjału 
przedsiębiorstw do działania na obszarach 
morskich i w sektorach gospodarki 
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morskiej.

Or. en

Poprawka 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) Ze względu na znaczenie zapewnienia 
ochrony żywych zasobów morza i ochrony 
stad ryb, zwłaszcza przed nielegalnymi 
połowami, oraz w duchu wniosków 
zawartych w zielonej księdze w sprawie 
reformy WPRyb, ze wsparcia w ramach 
EFMR należy wykluczyć te podmioty 
gospodarcze, które nie przestrzegają 
przepisów WPRyb i szczególnie zagrażają 
trwałości takich zasobów oraz stanowią 
poważne zagrożenie dla zrównoważonej 
eksploatacji żywych zasobów morskich,
która odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów (MSY), a także te 
podmioty, które uczestniczą w połowach 
NNN. Na żadnym etapie operacji, 
począwszy od jej wyboru aż do jej 
realizacji, unijnych środków finansowych 
nie należy wykorzystywać w sposób, który 
narusza interes publiczny dotyczący 
ochrony żywych zasobów morskich, 
określony w celach rozporządzenia w 
sprawie WPRyb.

(88) Ze względu na znaczenie zapewnienia 
ochrony żywych zasobów morza i ochrony 
stad ryb, zwłaszcza przed nielegalnymi 
połowami, ze wsparcia w ramach EFMR 
należy wykluczyć te podmioty 
gospodarcze, które nie przestrzegają 
przepisów WPRyb, a także te podmioty, 
które uczestniczą w połowach NNN. Na 
żadnym etapie operacji, począwszy od jej 
wyboru aż do jej realizacji, unijnych 
środków finansowych nie należy 
wykorzystywać w sposób, który narusza 
interes publiczny dotyczący ochrony 
żywych zasobów morskich, określony 
w celach rozporządzenia w sprawie 
WPRyb.

Or. es

Poprawka 132
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) Ze względu na znaczenie zapewnienia 
ochrony żywych zasobów morza i ochrony 
stad ryb, zwłaszcza przed nielegalnymi 
połowami, oraz w duchu wniosków 
zawartych w zielonej księdze w sprawie 
reformy WPRyb, ze wsparcia w ramach 
EFMR należy wykluczyć te podmioty 
gospodarcze, które nie przestrzegają 
przepisów WPRyb i szczególnie zagrażają 
trwałości takich zasobów oraz stanowią 
poważne zagrożenie dla zrównoważonej 
eksploatacji żywych zasobów morskich,
która odbudowuje i zachowuje populacje 
poławianych gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów (MSY), a także te
podmioty, które uczestniczą w połowach 
NNN. Na żadnym etapie operacji, 
począwszy od jej wyboru aż do jej 
realizacji, unijnych środków finansowych 
nie należy wykorzystywać w sposób, który 
narusza interes publiczny dotyczący 
ochrony żywych zasobów morskich, 
określony w celach rozporządzenia w 
sprawie WPRyb.

(88) Ze względu na znaczenie zapewnienia 
ochrony żywych zasobów morza i ochrony 
stad ryb, zwłaszcza przed nielegalnymi 
połowami, oraz w duchu wniosków 
zawartych w zielonej księdze w sprawie 
reformy WPRyb, ze wsparcia w ramach 
EFMR należy wykluczyć te podmioty 
gospodarcze, które nie przestrzegają 
przepisów WPRyb i szczególnie zagrażają 
trwałości takich zasobów, zwłaszcza 
realizacji celów odbudowy i zachowania 
populacji poławianych gatunków powyżej 
poziomów pozwalających wytworzyć 
maksymalny podtrzymywalny połów do 
2015 r. oraz osiągnięcia i utrzymania 
dobrego stanu środowiska do 2020 r., oraz
stanowią poważne zagrożenie dla 
zrównoważonej eksploatacji żywych 
zasobów morskich, a także podmioty, które 
uczestniczą w połowach NNN. Na żadnym 
etapie operacji, począwszy od jej wyboru 
aż do jej realizacji, unijnych środków 
finansowych nie należy wykorzystywać w 
sposób, który narusza interes publiczny 
dotyczący ochrony żywych zasobów 
morskich, określony w celach 
rozporządzenia w sprawie WPRyb.

Or. en

Poprawka 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 89 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(89) Państwa członkowskie powinny 
przyjąć właściwe środki w celu 
zagwarantowania odpowiedniego 

(89) Państwa członkowskie powinny 
przyjąć właściwe środki w celu 
zagwarantowania odpowiedniego 
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funkcjonowania systemów zarządzania i 
kontroli. W tym celu dla każdego 
programu operacyjnego należy wyznaczyć 
instytucję zarządzającą, agencję płatniczą i 
jednostkę certyfikującą oraz określić ich 
obowiązki. Obowiązki te dotyczyć 
powinny przede wszystkim należytego 
zarządzania finansami, organizacji oceny, 
certyfikacji wydatków, audytu i 
przestrzegania prawa unijnego. W celu 
monitorowania pomocy należy ustanowić 
wymóg dotyczący regularnych spotkań z 
udziałem Komisji i danych organów 
krajowych. W odniesieniu do zarządzania i 
kontroli konieczne jest zwłaszcza 
ustanowienie sposobów umożliwiających 
państwom członkowskim wykazanie, że 
systemy te zostały wdrożone i działają w 
sposób zadowalający.

funkcjonowania systemów zarządzania 
i kontroli. W tym celu dla każdego 
programu operacyjnego realizowanego na 
szczeblu niższym niż krajowy należy 
wyznaczyć instytucję zarządzającą, 
agencję płatniczą i jednostkę certyfikującą 
oraz określić ich obowiązki. Obowiązki te 
dotyczyć powinny przede wszystkim 
należytego zarządzania finansami, 
organizacji oceny, certyfikacji wydatków, 
audytu i przestrzegania prawa unijnego.
W celu monitorowania pomocy należy 
ustanowić wymóg dotyczący regularnych 
spotkań z udziałem Komisji i danych 
organów krajowych. W odniesieniu do 
zarządzania i kontroli konieczne jest 
zwłaszcza ustanowienie sposobów 
umożliwiających państwom członkowskim 
wykazanie, że systemy te zostały wdrożone 
i działają w sposób zadowalający.

Or. es

Poprawka 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 93 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(93) Należy uprościć przepisy i procedury 
dotyczące zobowiązań i płatności, by 
zapewnić regularne przepływy środków 
pieniężnych. Płatności zaliczkowe w 
wysokości 4 % wkładu EFMR powinny 
pomóc w przyśpieszeniu procesu 
wdrażania programu operacyjnego.

(93) Należy uprościć przepisy i procedury 
dotyczące zobowiązań i płatności, by 
zapewnić regularne przepływy środków 
pieniężnych. Płatności zaliczkowe 
w wysokości 7 % wkładu EFMR powinny 
pomóc w przyśpieszeniu procesu 
wdrażania programu operacyjnego.

Or. es

Poprawka 135
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 98 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(98) Program operacyjny powinien 
podlegać monitorowaniu i ocenie w celu 
poprawy jego jakości oraz wykazania 
osiągnięć. Komisja powinna ustanowić 
ramy wspólnego monitorowania i oceny, 
gwarantując między innymi dostępność 
odpowiednich danych w stosownym 
terminie. W tym kontekście Komisja 
powinna ustanowić wykaz wskaźników i 
ocenić oddziaływanie EFMR w 
odniesieniu do poszczególnych celów.

(98) Program operacyjny powinien 
podlegać monitorowaniu i ocenie w celu 
poprawy jego jakości oraz wykazania 
osiągnięć. Komisja powinna ustanowić 
ramy wspólnego monitorowania i oceny, 
gwarantując między innymi publiczną
dostępność odpowiednich danych w 
stosownym terminie. W tym kontekście 
Komisja powinna ustanowić wykaz 
wskaźników i ocenić oddziaływanie EFMR 
w odniesieniu do poszczególnych celów.

Or. en

Poprawka 136
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 101 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(101 a) Szczególnie istotne jest 
zapewnienie przestrzegania uwarunkowań 
ex ante dotyczących potencjału 
administracyjnego do spełnienia 
wymogów w zakresie danych dotyczących 
zarządzania rybołówstwem oraz 
wprowadzenia w życie unijnego systemu
kontroli, inspekcji i egzekwowania.

Or. en

Poprawka 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zrównoważonego rozwoju obszarów 
rybackich i rybołówstwa śródlądowego,

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. es

Poprawka 138
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) oraz dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej.

Or. en

Poprawka 139
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „obszar odbudowy zasobów rybnych” 
oznacza wyraźnie określony obszar 
geograficzny w obrębie terytorialnych wód 
przybrzeżnych państw członkowskich, w 
tym wylęgarnie, tarliska i żerowiska dla 
stad ryb, na którym zabroniona jest 
wszelka działalność połowowa;

Or. en

Poprawka 140
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „zdolność połowowa” oznacza 
zdolność statku do odławiania ryb. 
Wskaźniki, których można użyć do 
określenia ilościowego zdolności 
połowowej, to cechy statku, w tym 
pojemność statku w GT (pojemność 
brutto), jego moc w kW (kilowat), jak 
określono w art. 4 i 5 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2930/861, narzędzia 
połowowe i techniki połowowe, jakich 
używa, oraz liczba dni spędzonych na 
połowach;
1 Dz.U. L 274 z 25.9.1986, s. 1.

Or. en

Poprawka 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „rybołówstwo śródlądowe” oznacza 
połowy dokonywane w celach 
zarobkowych przez statki prowadzące 
działalność wyłącznie na wodach 
śródlądowych lub przy użyciu innych 
urządzeń stosowanych do połowów pod 
lodem;

10) „rybołówstwo śródlądowe” oznacza 
połowy dokonywane w celach 
zarobkowych ze statku lub w inny sposób,
prowadzące działalność wyłącznie na 
wodach śródlądowych lub przy użyciu 
innych urządzeń stosowanych do połowów 
pod lodem;

Or. es

Poprawka 142
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „maksymalny podtrzymywalny 
połów” oznacza maksymalny połów, jaki 
można bez końca uzyskiwać ze stada 
rybnego, nie naruszając zdolności 
reprodukcyjnej tego stada i nie 
doprowadzając do jego wyniszczenia, i 
który odwołuje się zarówno do 
śmiertelności połowowej (FMSY), jak i do 
biomasy stada tarłowego (SSBMSY);

Or. en

Poprawka 143
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) „wielkość zbliżona” oznacza, że 
w przypadku niemożności określenia 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
do ustalenia odpowiedniej wielkości 
zbliżonej stosuje się metody przedstawione 
w części B (wskaźniki opisowe 3.1 i 3.2) 
decyzji Komisji 2010/477/UE w sprawie 
kryteriów i standardów metodologicznych 
dotyczących dobrego stanu środowiska 
wód morskich do celów dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej 
(dyrektywy 2008/56/WE);

Or. en

Poprawka 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „łodziowe rybołówstwo przybrzeżne” 
oznacza połowy prowadzone przez statki 
rybackie o długości całkowitej poniżej 12 
metrów i niekorzystające z narzędzi 
połowowych ciągnionych, które są 
wyszczególnione w tabeli 3 załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z 
dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego 
rejestru statków rybackich Wspólnoty25;

18) „rybołówstwo przybrzeżne” oznacza 
połowy prowadzone przez statki rybackie, 
które wpływają na lokalne obszary 
połowowe i scalają lokalną tkankę 
społeczną społeczności rybackich, są 
zarządzane przez MŚP i przedsiębiorstwa 
rodzinne przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, dokonują połowów codziennie 
i nie zamrażają ani nie przetwarzają 
złowionych ryb na pokładzie;

Or. es

Poprawka 145
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) „niechciany połów” oznacza wszelki 
przyłów, który jest niepożądany, gdyż nie 
posiada żadnej wartości handlowej lub 
posiada niewielką wartość handlową, nie 
przekracza minimalnego rozmiaru lub 
należy do chronionego gatunku;

Or. en

Poprawka 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „statki wykorzystywane w żegludze 
śródlądowej” oznaczają statki 
wykorzystywane do połowów 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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prowadzonych w celach handlowych na 
wodach śródlądowych i nieuwzględnione 
w rejestrze statków rybackich Unii.

Or. es

Poprawka 147
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie zrównoważonego i 
konkurencyjnego rybołówstwa i 
akwakultury;

a) dbanie o to, by działalność połowowa i 
akwakultura zapewniły długoterminową 
równowagę środowiskową, która stanowi 
podstawowy warunek rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw 
żywności;

Or. en

Poprawka 148
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie zrównoważonego i
konkurencyjnego rybołówstwa i 
akwakultury;

a) promowanie konkurencyjnego 
rybołówstwa i akwakultury, które są 
rentowne oraz zrównoważone społecznie i 
gospodarczo;

Or. en

Poprawka 149
Kārlis Šadurskis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie zrównoważonego i 
konkurencyjnego rybołówstwa i 
akwakultury;

a) promowanie zrównoważonego i 
konkurencyjnego rybołówstwa i 
akwakultury, w tym również 
przetwarzania;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli chcemy osiągnąć założenia WPRyb, Europejski Fundusz Morski i Rybacki powinien 
dążyć do promowania konkurencyjności wszystkich sektorów rybołówstwa, w tym 
przetwarzania ryb.

Poprawka 150
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zapewnianie systematycznego i 
zharmonizowanego gromadzenia 
solidnych oraz terminowych danych 
biologicznych, technicznych, 
środowiskowych i społeczno-
ekonomicznych, koniecznych do 
ekosystemowego zarządzania 
rybołówstwem i akwakulturą;

Or. en

Poprawka 151
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera d b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zapewnianie zgodności działalności 
połowowej i akwakultury ze wspólną 
polityką rybołówstwa oraz unijnym 
prawodawstwem w dziedzinie ochrony 
środowiska, przy zwracaniu szczególnej 
uwagi na poprawę kontroli i 
egzekwowania;

Or. en

Poprawka 152
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego, tworzenia miejsc 
pracy i mobilności na rynku pracy w 
społecznościach obszarów przybrzeżnych i 
śródlądowych zależnych od rybołówstwa i 
akwakultury;

a) wspieranie trwałego wzrostu 
gospodarczego, włączenia społecznego, 
tworzenia miejsc pracy i mobilności na 
rynku pracy w społecznościach obszarów 
przybrzeżnych i śródlądowych zależnych 
od rybołówstwa i akwakultury;

Or. en

Poprawka 153
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) różnicowanie działalności związanej z 
rybołówstwem w kierunku innych 
sektorów gospodarki morskiej oraz rozwój 
gospodarki morskiej, w tym łagodzenie 
zmiany klimatu.

skreślona
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Or. fr

Uzasadnienie

Zarządzanie zasobami rybnymi i łagodzenie zmiany klimatu to dwie odrębne dziedziny, które 
muszą być traktowane oddzielnie.

Poprawka 154
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wspieranie innowacyjnego, 
konkurencyjnego i opartego na wiedzy 
rybołówstwa przez ukierunkowanie na 
następujące obszary:

(2) Wspieranie innowacyjnego, 
konkurencyjnego i opartego na wiedzy 
rybołówstwa, w tym odnośnego 
przetwarzania, przez ukierunkowanie na 
następujące obszary:

Or. en

Uzasadnienie

Priorytety Unii powinny obejmować promowanie innowacyjności, konkurencyjności i wiedzy 
na temat wszystkich sektorów rybołówstwa, w tym przetwarzania ryb.

Poprawka 155
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie rozwoju technologicznego, 
innowacji i transferu wiedzy;

a) wspieranie rozwoju technologicznego, 
innowacji i transferu wiedzy, o ile nie 
prowadzi to do zwiększenia zdolności 
połowowej;

Or. en
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Poprawka 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podnoszenie konkurencyjności i 
rentowności rybołówstwa, a w 
szczególności floty łodziowego
rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa 
bezpieczeństwa lub warunków pracy;

b) podnoszenie konkurencyjności 
i rentowności rybołówstwa, 
a w szczególności floty rybołówstwa 
przybrzeżnego, oraz poprawa 
bezpieczeństwa lub warunków pracy;

Or. es

Poprawka 157
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podnoszenie konkurencyjności i 
rentowności rybołówstwa, a w 
szczególności floty łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa 
bezpieczeństwa lub warunków pracy;

b) podnoszenie konkurencyjności i 
rentowności rybołówstwa, a w 
szczególności floty łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa 
bezpieczeństwa i warunków pracy;

Or. en

Poprawka 158
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wspieranie innowacyjnej, 
konkurencyjnej i opartej na wiedzy 
akwakultury przez ukierunkowanie na 
następujące obszary:

(3) Wspieranie zrównoważonej,
innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na 
wiedzy oraz ekosystemie akwakultury 
przez ukierunkowanie na następujące 
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obszary:

Or. en

Poprawka 159
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podnoszenie konkurencyjności i 
rentowności przedsiębiorstw z sektora 
akwakultury, a zwłaszcza MŚP;

b) podnoszenie równowagi,
konkurencyjności i rentowności 
przedsiębiorstw z sektora akwakultury,
akwakultury organicznej, a zwłaszcza 
MŚP;

Or. en

Poprawka 160
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Promowanie zrównoważonego i
zasobooszczędnego rybołówstwa przez 
ukierunkowanie na następujące obszary:

(4) Zapewnienie zrównoważonego i
opartego na ekosystemie zarządzania 
rybołówstwem przez ukierunkowanie na 
następujące obszary:

Or. en

Poprawka 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmniejszenie oddziaływania 
rybołówstwa na środowisko morskie;

a) minimalizowanie oraz – jeśli to możliwe 
– eliminowanie skutków połowów dla 
środowiska morskiego;

Or. en

Poprawka 162
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ochrona i odbudowa morskiej 
różnorodności biologicznej i ekosystemów 
morskich, w tym usług, jakie zapewniają.

b) ochrona i odbudowa morskiej 
różnorodności biologicznej i ekosystemów 
morskich, w tym usług, jakie zapewniają, 
oraz osiągnięcie dobrego stanu 
środowiska do 2020 r.

Or. en

Poprawka 163
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) minimalizowanie oraz – jeśli to 
możliwe – eliminowanie wszelkich 
przyłowów;

Or. en

Poprawka 164
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 4 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zapewnianie zgodności działalności 
połowowej z unijnym prawodawstwem w 
dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza 
z dyrektywami 2008/56/WE, 
1992/43/EWG oraz 2009/147/WE;

Or. en

Poprawka 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 4 – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) osiągnięcie dobrego stanu środowiska 
zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 
ramowej w sprawie strategii morskiej;

Or. en

Uzasadnienie

Celem EFMR powinno być także osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska zgodnie z 
dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej.

Poprawka 166
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Promowanie zrównoważonej i 
zasobooszczędnej akwakultury przez 
ukierunkowanie na następujące obszary:

(5) Promowanie zrównoważonej, opartej 
na ekosystemie i zasobooszczędnej 
akwakultury przez ukierunkowanie na 
następujące obszary:
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Or. en

Poprawka 167
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ocena, ograniczanie oraz – jeśli to 
możliwe – eliminowanie wpływu 
akwakultury na ekosystemy morskie, 
lądowe i słodkowodne;

Or. en

Poprawka 168
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) promowanie akwakultury o wysokim 
poziomie ochrony środowiska oraz o 
wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu 
zwierząt oraz promowanie zdrowia i 
bezpieczeństwa publicznego.

b) promowanie akwakultury o wysokim 
poziomie ochrony środowiska oraz o 
wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu 
zwierząt oraz promowanie zdrowia i 
bezpieczeństwa publicznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem akwakultury 
gatunków roślinożernych, produkującej 
żywność do spożycia przez ludzi, oraz 
akwakultury organicznej.

Or. en

Poprawka 169
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 5 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zapewnienie zgodności rozwoju 
akwakultury z celami dyrektywy 
2008/56/WE.

Or. en

Poprawka 170
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostarczanie wiedzy naukowej i 
gromadzenie danych;

a) dostarczanie wiedzy naukowej i 
gromadzenie danych koniecznych do 
ekosystemowego zarządzania 
rybołówstwem i akwakulturą, w tym 
danych potrzebnych w celu odbudowy i 
zachowania populacji poławianych 
gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów do 2015 r. oraz 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska do 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 171
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie kontroli i egzekwowania, 
zwiększanie potencjału instytucjonalnego 
oraz skuteczności administracji publicznej.

b) wspieranie kontroli, monitorowania i 
egzekwowania, zwiększanie potencjału 
instytucjonalnego oraz skuteczności 
administracji publicznej.
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Or. en

Poprawka 172
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jako uzupełnienie zasad zawartych w art. 4 
[rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
wspólnych przepisów] Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację i 
komplementarność wsparcia w ramach 
EFMR ze wsparciem przyznawanym w 
ramach innych unijnych strategii 
politycznych i instrumentów finansowych, 
w tym rozporządzenia (WE) nr 
[ustanawiającego ramowy program działań 
na rzecz ochrony środowiska i łagodzenia 
zmiany klimatu (program ramowy LIFE)] i 
instrumentów ustanowionych w ramach 
zewnętrznych działań Unii. Koordynację 
pomocy w ramach EFMR i programu 
ramowego LIFE osiąga się zwłaszcza przez 
wspieranie finansowania działań 
stanowiących uzupełnienie zintegrowanych 
projektów finansowanych w ramach 
programu ramowego LIFE, a także przez 
promowanie stosowania podejścia, metod i 
rozwiązań zatwierdzonych na podstawie 
programu ramowego LIFE+.

Jako uzupełnienie zasad zawartych w art. 4 
[rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
wspólnych przepisów] Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację i 
komplementarność wsparcia w ramach 
EFMR, w tym rozporządzenia (WE) nr 
[ustanawiającego ramowy program działań 
na rzecz ochrony środowiska i łagodzenia 
zmiany klimatu (program ramowy LIFE)].
Koordynację pomocy w ramach EFMR i 
programu ramowego LIFE osiąga się 
zwłaszcza przez wspieranie finansowania 
działań stanowiących uzupełnienie 
zintegrowanych projektów finansowanych 
w ramach programu ramowego LIFE, a 
także przez promowanie stosowania 
podejścia, metod i rozwiązań 
zatwierdzonych na podstawie programu 
ramowego LIFE+.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie koordynacji między funduszami jest ważne, jednak odesłanie to zawarto już w 
rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów.

Poprawka 173
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na określony okres czasu ze wsparcia w 
ramach EFMR wyłącza się wnioski 
składane przez następujące podmioty 
gospodarcze:

1. Ze wsparcia w ramach EFMR wyłącza 
się wnioski składane przez następujące 
podmioty gospodarcze:

Or. en

Poprawka 174
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmioty gospodarcze, które dopuściły 
się poważnego naruszenia na podstawie 
art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 
lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009;

a) podmioty gospodarcze, które dopuściły 
się jakiegokolwiek naruszenia na 
podstawie art. 42 rozporządzenia (WE) nr 
1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1224/2009;

Or. en

Poprawka 175
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmioty gospodarcze, które w inny 
sposób naruszyły przepisy WPRyb, tym 
samym powodując poważne zagrożenie dla 
trwałości odnośnych zasobów.

c) podmioty gospodarcze, które w inny 
sposób naruszyły przepisy WPRyb
i wymogi unijnej polityki ochrony 
środowiska, tym samym powodując 
zagrożenie dla trwałości odnośnych 
zasobów oraz osiągnięcia dobrego stanu 
środowiska do 2020 r.



PE492.694v01-00 72/90 AM\907165PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 176
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioski złożone przez podmioty 
gospodarcze, które dopuściły się 
nieprawidłowości dotyczących EFR lub 
EFMR, wyłącza się ze wsparcia na 
określony okres czasu.

2. Wnioski złożone przez podmioty 
gospodarcze, które dopuściły się 
nieprawidłowości dotyczących EFR lub 
EFMR, wyłącza się ze wsparcia.

Or. en

Poprawka 177
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określenia okresu czasu, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, który to okres jest 
proporcjonalny do charakteru lub 
nagminności naruszenia lub 
niezgodności;

skreślona

Or. en

Poprawka 178
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) operacje zagrażające trwałości żywych 
zasobów morskich i ekosystemów;

Or. en

Poprawka 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budowa nowych statków rybackich, 
wycofywanie z eksploatacji lub przywóz 
statków rybackich;

b) budowa nowych statków rybackich lub 
przywóz statków rybackich;

Or. es

Poprawka 180
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budowa nowych statków rybackich, 
wycofywanie z eksploatacji lub przywóz 
statków rybackich;

b) przywóz statków rybackich;

Or. fr

Uzasadnienie

Europejska flota jest przestarzała i należy dołożyć starań w celu jej odnowienia, aby 
zapewnić rybakom dobre warunki pracy i optymalne bezpieczeństwo. Ponadto należy 
uwzględnić efektywność energetyczną statków, a także ustanowić bardziej selektywne 
narzędzia połowowe.
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Poprawka 181
Nikos Chrysogelos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) inwestycje na statkach, w przypadku 
których państwo członkowskie bandery 
nie wykazało równowagi między 
zdolnością połowową floty a dostępnymi 
uprawnieniami do połowów, zgodnie z 
wymogami [rozporządzenia w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa];

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zastąpienie poprawki 5 do art. 13 ust. 1 lit. ca).

Poprawka 182
Martina Anderson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) inwestycje na statkach rybackich lub 
inwestycje w indywidualny sprzęt w 
przypadku flot charakteryzujących się 
nadmierną zdolnością połowową;

Or. en

Poprawka 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej;

skreślona

Or. es

Poprawka 184
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Rybacy zawieszający czasowo działalność, aby umożliwić odtworzenie się zasobów rybnych, 
nie mogą być pozostawieni bez środków.

Poprawka 185
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) połowy eksperymentalne; skreślona

Or. sv

Uzasadnienie

Połowy eksperymentalne kwalifikują się do wsparcia z EFMR, o ile skupiają się na 
testowaniu bardziej selektywnych technik i/lub narzędzi połowowych w celu określenia ich 
wpływu na zasoby rybne i/lub środowisko morskie. Zarybianie eksperymentalne może 
skutkować połowami niezrównoważonych zasobów.
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Poprawka 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) połowy eksperymentalne; skreślona

Or. es

Poprawka 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) bezpośrednie zarybianie, o ile nie 
zostało wyraźnie określone w unijnym 
akcie prawnym jako środek ochrony lub w 
przypadku zarybiania eksperymentalnego.

skreślona

Or. es

Poprawka 188
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) bezpośrednie zarybianie, o ile nie zostało 
wyraźnie określone w unijnym akcie 
prawnym jako środek ochrony lub w 
przypadku zarybiania eksperymentalnego.

f) bezpośrednie zarybianie, o ile nie zostało 
wyraźnie określone w unijnym akcie 
prawnym jako środek ochrony.

Or. sv
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Poprawka 189
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych przypadkach należy 
wspierać wycofywanie z eksploatacji pod 
specjalnymi warunkami, które wymagają 
natychmiastowej redukcji zdolności 
połowowej floty.

Or. en

Poprawka 190
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych przypadkach do wsparcia 
z EFMR kwalifikuje się tymczasowe 
zaprzestanie działalności połowowej pod 
specjalnymi warunkami, które 
uzasadniają podjęcie takiego środka, np. 
w razie wystąpienia nieprzewidzianych 
okoliczności środowiskowych lub 
ograniczeń w planach zarządzania.

Or. en

Poprawka 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) udział floty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego w ogólnej flocie rybackiej;

(iii) udział floty rybołówstwa 
przybrzeżnego w ogólnej flocie rybackiej;

Or. es

Poprawka 192
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) poziom równowagi środowiskowej 
działalności połowowej i akwakultury;

Or. en

Poprawka 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie sporządza 
pojedynczy program operacyjny w celu 
wdrożenia priorytetów unijnych, których 
współfinansowanie zakłada EFMR.

1. Każde państwo członkowskie sporządza 
pojedynczy program operacyjny, który 
łączy programy operacyjne realizowane 
na szczeblu niższym niż krajowy, w celu 
wdrożenia priorytetów unijnych, których 
współfinansowanie zakłada EFMR.

Or. es

Poprawka 194
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie osoby fizyczne lub prawne 
posiadające uzasadniony interes w 
procesie decyzyjnym w dziedzinie 
środowiska, dotyczącym wdrażania 
wspólnej polityki rybołówstwa, miały 
skuteczne prawo do dokonania przeglądu 
programów operacyjnych. Osoby te mają 
możliwość zwrócenia się do sądu lub 
innego niezależnego i bezstronnego 
organu publicznego w celu oceny 
programów operacyjnych i wszelkich 
związanych z nimi aktów wykonawczych i 
decyzji pod kątem ich proceduralnej i 
merytorycznej zgodności z prawem.

Or. en

Poprawka 195
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w stosownych przypadkach spójność 
środków podejmowanych w celu realizacji 
priorytetów Unii dla EFMR, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. d) niniejszego 
rozporządzenia, priorytetowych działań 
ramowych sieci Natura 2000 określonych 
w art. 8 ust. 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG 
oraz osiągnięcia dobrego stanu 
środowiska zgodnie z dyrektywą 
2008/56/WE.

Or. en
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Poprawka 196
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykazanie stosowania w ramach 
programu adekwatnego podejścia do 
innowacji, środowiska, w tym 
szczególnych potrzeb obszarów sieci 
Natura 2000 oraz łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej;

c) wykazanie stosowania w ramach 
programu adekwatnego podejścia do 
innowacji, środowiska, w tym 
szczególnych potrzeb obszarów sieci 
Natura 2000, utworzenia obszarów 
odbudowy zasobów rybnych, oraz 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej;

Or. en

Poprawka 197
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) w celu gromadzenia danych na potrzeby 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem, o którym mowa w art. 6 
ust. 6 i art. 18 ust. 4, oraz zgodnie z 
wieloletnim programem Unii, o którym 
mowa w art. 37 ust. 5 [rozporządzenia w 
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa]:

o) w celu gromadzenia danych na potrzeby 
zrównoważonego i opartego na 
ekosystemie zarządzania rybołówstwem, o 
którym mowa w art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 4, 
oraz zgodnie z wieloletnim programem 
Unii, o którym mowa w art. 37 ust. 5 
[rozporządzenia w sprawie wspólnej 
polityki rybołówstwa]:

Or. en

Poprawka 198
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o) – podpunkt (i) – tiret drugie



AM\907165PL.doc 81/90 PE492.694v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ocenę sytuacji gospodarczej sektora 
akwakultury i przetwarzania,

– ocenę sytuacji środowiskowej i
gospodarczej sektora akwakultury i 
przetwarzania,

Or. en

Poprawka 199
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o) – podpunkt (i) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ocenę oddziaływania sektora 
rybołówstwa na ekosystem.

– ocenę oddziaływania sektora 
rybołówstwa na ekosystem, aby umożliwić 
porównanie między rodzajami działalności 
połowowej a segmentami floty zgodnie z 
wymogami [rozporządzenia w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa].

Or. en

Poprawka 200
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o) – podpunkt (i) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ocenę oddziaływania sektora 
rybołówstwa na ekosystem.

ocenę oddziaływania sektora rybołówstwa
i działalności w sektorze akwakultury na 
ekosystem.

Or. en

Poprawka 201
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, w drodze aktów wykonawczych, 
może przyjąć przepisy dotyczące procedur 
i harmonogramów odnoszących się do:

Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych przepisy dotyczące 
procedur i harmonogramów odnoszących 
się do:

Or. en

Poprawka 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu motywowania do innowacji w 
sektorze rybołówstwa w ramach EFMR 
wsparcie mogą otrzymać projekty mające 
na celu rozwijanie lub wprowadzanie 
nowych produktów lub produktów 
znacznie ulepszonych w porównaniu z 
aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych 
lub ulepszonych procesów oraz nowych 
lub ulepszonych systemów zarządzania i 
organizacji.

1. W celu motywowania do innowacji w 
sektorze rybołówstwa w ramach EFMR 
wsparcie mogą otrzymać projekty mające 
na celu rozwijanie lub wprowadzanie 
nowych produktów lub produktów 
znacznie ulepszonych w porównaniu z 
aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych 
lub ulepszonych procesów oraz nowych 
lub ulepszonych systemów zarządzania i 
organizacji, zgodnie z założeniami 
określonymi w art. 2 i 3 rozporządzenia w 
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu motywowania do innowacji w 
sektorze rybołówstwa w ramach EFMR 
wsparcie mogą otrzymać projekty mające 
na celu rozwijanie lub wprowadzanie 
nowych produktów lub produktów 
znacznie ulepszonych w porównaniu z 
aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych 
lub ulepszonych procesów oraz nowych 
lub ulepszonych systemów zarządzania i 
organizacji.

1. W celu motywowania do innowacji w 
sektorze rybołówstwa w ramach EFMR 
wsparcie mogą otrzymać projekty mające 
na celu rozwijanie lub wprowadzanie 
nowych produktów lub produktów 
znacznie ulepszonych w porównaniu z 
aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych 
lub ulepszonych procesów oraz nowych 
lub ulepszonych systemów zarządzania i 
organizacji, pod warunkiem że 
przyczyniają się one do realizacji art. 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie WPRyb.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie innowacje wspierane w ramach EFMR muszą w oczywisty sposób wspierać cele 
ustawione w rozporządzeniu podstawowym w sprawie WPRyb i być z nimi zgodne.

Poprawka 204
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu motywowania do innowacji w 
sektorze rybołówstwa w ramach EFMR 
wsparcie mogą otrzymać projekty mające 
na celu rozwijanie lub wprowadzanie 
nowych produktów lub produktów 
znacznie ulepszonych w porównaniu z 
aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych 
lub ulepszonych procesów oraz nowych 
lub ulepszonych systemów zarządzania i 
organizacji.

1. W celu motywowania do innowacji w 
sektorze rybołówstwa w ramach EFMR 
wsparcie mogą otrzymać projekty mające 
na celu rozwijanie lub wprowadzanie 
nowych produktów lub produktów 
znacznie ulepszonych w porównaniu z 
aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych 
lub ulepszonych procesów oraz nowych 
lub ulepszonych systemów zarządzania i 
organizacji z myślą o promowaniu 
zrównoważonych ekologicznie połowów.

Or. sv
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Poprawka 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operacje finansowane na podstawie 
niniejszego artykułu należy przeprowadzać 
we współpracy z organem naukowym lub 
technicznym uznanym w państwie 
członkowskim, który zatwierdzi wyniki 
takich operacji.

2. Operacje finansowane na podstawie 
niniejszego artykułu należy przeprowadzać 
we współpracy z organem naukowym lub 
technicznym uznanym w państwie 
członkowskim w klasyfikacji gospodarczej 
przewidzianej w ustawodawstwie 
krajowym dotyczącym zamówień 
publicznych.

Or. es

Poprawka 206
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operacje finansowane na podstawie 
niniejszego artykułu należy przeprowadzać 
we współpracy z organem naukowym lub 
technicznym uznanym w państwie 
członkowskim, który zatwierdzi wyniki 
takich operacji.

2. Operacje finansowane na podstawie 
niniejszego artykułu należy przeprowadzać 
we współpracy z organem naukowym lub 
technicznym uznanym w państwie 
członkowskim, który zatwierdzi wyniki 
takich operacji i poda je do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku operacji otrzymujących pomoc publiczną musi istnieć pełna przejrzystość, jeżeli 
chodzi o przyznanie i wykorzystanie środków oraz uzyskane korzyści.

Poprawka 207
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dla doradztwa fachowego i 
naukowego w zakresie rozwoju 
zrównoważonej działalności w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury, z naciskiem 
na ograniczanie oraz – jeśli to możliwe –
eliminowanie wpływu tej działalności na 
ekosystemy morskie, lądowe i 
słodkowodne;

Or. en

Poprawka 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Studia wykonalności i doradztwo, o 
których mowa odpowiednio w ust. 1 lit. a) 
i b), zapewnią uznane organy naukowe lub 
techniczne o kompetencjach w zakresie 
usług doradczych wymaganych w świetle 
prawa krajowego każdego z państw 
członkowskich.

2. Studia wykonalności i doradztwo, 
o których mowa odpowiednio w ust. 1 
lit. a) i b), zapewnią uznane w klasyfikacji 
gospodarczej przewidzianej w prawie 
krajowym dotyczącym zamówień 
publicznych organy naukowe lub 
techniczne o kompetencjach w zakresie 
usług doradczych.

Or. es

Poprawka 209
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia, o którym mowa w ust. 1, 
udziela się również małżonkom 
samozatrudnionych rybaków lub – w 
przypadkach i zakresie przewidzianym w 
prawie krajowym – partnerom życiowym 
samozatrudnionych rybaków, którzy nie 
są pracownikami ani partnerami 
biznesowymi, jeśli w sposób zwyczajowy i 
zgodnie z przepisami prawa krajowego 
uczestniczą w działalności 
samozatrudnionych rybaków lub 
wykonują zadania pomocnicze.

skreślony

Or. sv

Poprawka 210
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ułatwianie różnicowania działalności i 
tworzenia miejsc pracy

Ułatwianie przedsiębiorczości i tworzenia 
miejsc pracy

Or. fr

Uzasadnienie

Należy lepiej podkreślić pozytywną funkcję gospodarczą rybołówstwa.

Poprawka 211
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ułatwienia różnicowania 
działalności i tworzenia miejsc pracy poza 

1. W celu ułatwienia tworzenia miejsc 
pracy, EFMR może wspierać tworzenie 
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sektorem rybołówstwa EFMR może 
wspierać:

przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy lepiej podkreślić pozytywną funkcję gospodarczą rybołówstwa.

Poprawka 212
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nowo powstające firmy nieprowadzące 
działalności połowowej;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Należy lepiej podkreślić pozytywną funkcję gospodarczą rybołówstwa.

Poprawka 213
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nowo powstające firmy nieprowadzące 
działalności połowowej;

a) nowo powstające firmy prowadzące 
zrównoważoną działalność związaną z 
sektorem morskim poza działalnością 
połowową;

Or. en
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Poprawka 214
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) doposażenie statków floty łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany 
ich przeznaczenia na potrzeby działalności 
innej niż połowowa.

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Należy lepiej podkreślić pozytywną funkcję gospodarczą rybołówstwa.

Poprawka 215
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. a) 
udziela się rybakom, którzy:

2. Wsparcia na podstawie ust. 1 udziela się 
rybakom, którzy:

Or. fr

Poprawka 216
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedkładają plan biznesowy dotyczący 
rozwoju swojej nowej działalności;

a) przedkładają plan biznesowy dotyczący 
rozwoju swojej działalności;

Or. fr
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Poprawka 217
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. b) 
udziela się rybakom zajmującym się 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i 
posiadającym unijny statek rybacki 
zarejestrowany jako aktywny statek oraz 
którzy prowadzili działalność połowową 
na morzu przez co najmniej 60 dni w 
ciągu dwóch lat poprzedzających datę 
złożenia wniosku. W przypadku takiego 
statku rybackiego na stałe anuluje się 
koncesję połowową.

skreślony

Or. fr

Poprawka 218
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Beneficjenci wsparcia, o którym mowa 
w ust. 1, nie prowadzą profesjonalnej 
działalności połowowej przez pięć lat po 
otrzymaniu ostatniej płatności w ramach 
wsparcia.

skreślony

Or. fr

Poprawka 219
Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Koszty kwalifikowalne na podstawie 
ust. 1 lit. b) ograniczają się do kosztów 
modyfikacji statku poniesionych na 
potrzeby zmiany jego przeznaczenia.

skreślony

Or. fr

Poprawka 220
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ramach EFMR można wspierać 
inwestycje na statkach rybackich przez 
rozwój działalności będącej 
uzupełnieniem rybołówstwa, np. usług w 
zakresie ochrony środowiska, działań 
edukacyjnych lub turystyki.

Or. en


