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POPRAWKI 001-008 
Poprawk1 złożyła Komisja Rybołówstwa

Sprawozdanie
Nuno Melo A9-0182/2022
Napaść Rosji na Ukrainę – środki kryzysowe w sektorach rybołówstwa i akwakultury 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W związku z tym należy umożliwić 
wsparcie z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR) 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 508/20143 na potrzeby środków 
szczegółowych mających na celu 
ograniczenie wpływu zakłóceń rynku 
spowodowanych agresją wojskową Rosji 
wobec Ukrainy na łańcuch dostaw 
produktów rybołówstwa i akwakultury. 
Środki te powinny obejmować 
rekompensatę finansową dla uznanych 
organizacji producentów i zrzeszeń 
organizacji producentów, które składują 
produkty rybołówstwa lub akwakultury 
zgodnie z art. 30 i 31 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1379/20134, oraz rekompensatę 
finansową dla podmiotów w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury za ich utracone 
dochody i za dodatkowe koszty poniesione 

(2) W związku z tym należy umożliwić 
wsparcie z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR) 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 508/20143 na potrzeby środków 
szczegółowych mających na celu 
ograniczenie wpływu zakłóceń rynku 
spowodowanych agresją wojskową Rosji 
wobec Ukrainy na łańcuch dostaw 
produktów rybołówstwa i akwakultury. 
Środki te powinny obejmować 
rekompensatę finansową dla uznanych 
organizacji producentów i zrzeszeń 
organizacji producentów, które składują 
produkty rybołówstwa lub akwakultury 
zgodnie z art. 30 i 31 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1379/20134, oraz rekompensatę 
finansową dla podmiotów w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury, w tym w 
przetwórstwie, za ich utracone dochody i 
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przez nie w związku z zakłóceniami rynku 
spowodowanymi agresją wojskową Rosji 
wobec Ukrainy i jej wpływem na łańcuch 
dostaw produktów rybołówstwa 
i akwakultury. Wydatki na działania 
wspierane w ramach powyższych środków 
powinny być kwalifikowalne od 24 lutego 
2022 r., tj. od dnia rozpoczęcia agresji 
wojskowej Rosji wobec Ukrainy.

za dodatkowe koszty poniesione przez nie 
w związku z zakłóceniami rynku 
spowodowanymi agresją wojskową Rosji 
wobec Ukrainy i jej wpływem na łańcuch 
dostaw produktów rybołówstwa 
i akwakultury. Wydatki na działania 
wspierane w ramach powyższych środków 
powinny być kwalifikowalne od 24 lutego 
2022 r., tj. od dnia rozpoczęcia agresji 
wojskowej Rosji wobec Ukrainy.

__________________ __________________
3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, 
(WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i 
(WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 
1).

3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, 
(WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i 
(WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 
1).

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

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

Uzasadnienie

EFMR musi dopuszczać zmiany w programach operacyjnych związanych ze wsparciem 
określonym w art. 48. Wiele podmiotów sektora akwakultury przedłożyło do zatwierdzenia 
„plany inwestycji produkcyjnych” (przed rosyjską napaścią) i podczas wdrażania poniosły 
one dodatkowe koszty z powodu wojny (od 15 % do 40 %). Wiele podmiotów gospodarczych 
ma trudności z ukończeniem zatwierdzonych inwestycji produkcyjnych, co doprowadzi do 
ograniczonego wykorzystania środków z EFMR.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy także umożliwić wsparcie z 
EFMR na rzecz rekompensaty finansowej 
za tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej w przypadku, gdy agresja 
wojskowa Rosji wobec Ukrainy zagraża 
bezpieczeństwu działalności połowowej. 
Takie tymczasowe zaprzestanie powinno 
wystąpić od 24 lutego 2022 r., tj. od dnia 
rozpoczęcia agresji wojskowej Rosji 
wobec Ukrainy.

(3) Należy także umożliwić wsparcie z 
EFMR na rzecz rekompensaty finansowej 
za tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej w przypadku, gdy agresja 
wojskowa Rosji wobec Ukrainy zagraża 
bezpieczeństwu działalności połowowej 
lub gdy jej skutki utrudniają uzyskanie 
rentowności operacji połowowych. Takie 
tymczasowe zaprzestanie powinno 
wystąpić od 24 lutego 2022 r., tj. od dnia 
rozpoczęcia agresji wojskowej Rosji 
wobec Ukrainy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Biorąc pod uwagę znaczne 
społeczno-gospodarcze skutki zakłóceń 
rynku spowodowanych agresją wojskową 
Rosji wobec Ukrainy dla łańcucha dostaw 
produktów rybołówstwa i akwakultury, 
należy umożliwić wspieranie 
tymczasowego zaprzestania działalności 
połowowej w związku z agresją wojskową 
Rosji wobec Ukrainy, przy czym 
maksymalny poziom współfinansowania 
powinien wynosić 75 % kwalifikowalnych 
wydatków publicznych.

(4) Należy umożliwić wspieranie obu 
tych środków, przy czym maksymalny 
poziom współfinansowania powinien 
wynosić 75 % kwalifikowalnych 
wydatków publicznych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie złagodzenie 
skutków rosyjskiej napaści wojskowej na 
Ukrainę dla sektora rybołówstwa i 
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akwakultury, nie może zostać osiągnięty w 
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast ze względu na 
rozmiary i skutki proponowanego 
działania możliwe jest jego lepsze 
osiągniecie na poziomie Unii, może ona 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 508/2014
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) gdy tymczasowe zaprzestanie 
działalności połowowej ma miejsce 
w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 
grudnia 2020 r. w wyniku epidemii 
COVID-19, w tym w przypadku statków 
prowadzących działalność w ramach 
umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów, lub od dnia 24 
lutego 2022 r. w wyniku agresji wojskowej 
Rosji wobec Ukrainy, która to agresja 
zagraża bezpieczeństwu działalności 
połowowej.

d) gdy tymczasowe zaprzestanie 
działalności połowowej ma miejsce 
w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 
grudnia 2020 r. w wyniku epidemii 
COVID-19, w tym w przypadku statków 
prowadzących działalność w ramach 
umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów, lub od dnia 24 
lutego 2022 r. w wyniku agresji wojskowej 
Rosji wobec Ukrainy, która to agresja 
zagraża bezpieczeństwu działalności 
połowowej lub utrudnia uzyskanie 
rentowności operacji połowowych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – wprowadzenie
Rozporządzenie (UE) nr 508/2014
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w art. 33 ust. 1 lit. d) akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:

skreśla się

Poprawka7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 508/2014
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 65 ust. 9 akapit drugi 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz na 
zasadzie odstępstwa od art. 65 ust. 9 akapit 
pierwszy tego rozporządzenia wydatki na 
działania wspierane na podstawie akapitu 
pierwszego lit. d) niniejszego ustępu 
kwalifikują się od dnia 1 lutego 2020 r., 
jeżeli są one wynikiem epidemii COVID-
19, lub od dnia 24 lutego 2022 r., jeżeli są 
one wynikiem agresji wojskowej Rosji 
wobec Ukrainy, która to agresja zagraża 
bezpieczeństwu działalności połowowej.

Zgodnie z art. 65 ust. 9 akapit drugi 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz na 
zasadzie odstępstwa od art. 65 ust. 9 akapit 
pierwszy tego rozporządzenia wydatki na 
działania wspierane na podstawie akapitu 
pierwszego lit. d) niniejszego ustępu 
kwalifikują się od dnia 1 lutego 2020 r., 
jeżeli są one wynikiem epidemii COVID-
19, lub od dnia 24 lutego 2022 r., jeżeli są 
one wynikiem agresji wojskowej Rosji 
wobec Ukrainy, która to agresja zagraża 
bezpieczeństwu działalności połowowej 
lub utrudnia uzyskanie rentowności 
operacji połowowych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 508/2014
Artykuł 44 – ustęp 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. EFMR może wspierać środki na 
rzecz tymczasowego zaprzestania 
działalności połowowej spowodowanego 
epidemią COVID-19 lub agresją wojskową 
Rosji wobec Ukrainy, która to agresja 
zagraża bezpieczeństwu działalności 
połowowej, jak przewidziano w art. 33 
ust. 1 lit. d), na warunkach określonych 

4a. EFMR może wspierać środki na 
rzecz tymczasowego zaprzestania 
działalności połowowej spowodowanego 
epidemią COVID-19 lub agresją wojskową 
Rosji wobec Ukrainy, która to agresja 
zagraża bezpieczeństwu działalności 
połowowej lub utrudnia uzyskanie 
rentowności operacji połowowych, jak 
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w art. 33. przewidziano w art. 33 ust. 1 lit. d), na 
warunkach określonych w art. 33.


